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Algimantas Dačiulis: „Iki 
pandemijos gyvenome rojuje“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Kovo 1-ąją 85-ąjį gimtadie-

nį šventė pirmasis nepriklau-
somos Lietuvos Anykščių 
rajono vadovas Algimantas 
Dačiulis. Jis sunkiausiais me-
tais - 1990-1995-aisiais - buvo 
Anykščių rajono valdytojas. 

Per tuos metus pasikeitė 
šalies ekonominė struktūra, 
pergyventa blokada, inflia-
cija, gyventojams grąžin-
tas nacionalizuotas turtas. 
A.Dačiulio valdymo laiko-
tarpiu, 1993-aisiais, sunkme-
čiu, pastatytas paminklas 
Antanui Baranauskui, tu-
rėjęs tapti anykštėnų vieny-
bės simboliu. Su A.Dačiuliu 
kalbėjomės ir apie šių dienų 
Lietuvą, ir apie jo vadovavi-
mo rajonui laikotarpį.

Buvęs Anykščių rajono valdytojas Algimantas Dačiulis sako, jog 
sunkiais 1990-1995 metais dauguma anykštėnų buvo kantrūs.

7 psl.

Šiomis dienomis išleista Al-
gimanto Dačiulio prisimini-
mų knyga „Skalsios duonos 
linkėdamas“. Knygą paren-
gė ir išleido A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus. 
Anykščių rajono valdytojas 
A. Dačiulis prisiminimus 
rašė ir interviu dalijo beveik 
dvidešimt metų. 

Kalitos kalnui pritrūko bent savaitės
Vasario mėnesį tris savaites veikusi Kalitos kalnų slidi-

nėjimo trasa trumpą slidinėjimo sezoną baigė nuostolingai. 
Paskutine trasos veiklos diena tapo vasario 27-oji, šeštadie-
nis. Dirbti buvo planuota ir paskutinę vasario mėnesio die-
ną, tačiau dėl pažliugusio sniego trasa buvo uždaryta.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro (ATVIC) 
laikinoji direktorė Renata Gu-
donienė „Anykštai“ sakė, jog 
už parduotus slidinėjimo bi-
lietus įstaiga surinko 15 tūkst. 
404 eurus. Per trijų savaičių 
slidinėjimo sezoną Anykščių 
TVIC turėjo 27 tūkst. 165 eu-
rus išlaidų (su amortizaciniais 
atskaitymais). Dalis anykštėnų 
slidininkų pasinaudojo anks-
tesniais metais išsipirktais ku-

ponais, taigi jie jau anksčiau 
buvo susimokėję už šių metų 
slidinėjimą. 

Pernai tie kuponai dulkėjo 
stalčiuose, nes slidinėjimo trasa 
dėl šiltos žiemos neveikė.

Priminsime, jog nuo vasario 
19-osios slidinėjimo ant Kali-
tos kalno bilietai buvo stipriai 
pabranginti (savaitgalio slidinė-
jimo valanda brango nuo 6 iki 
10 eurų). Pasak R.Gudonienės, 
kainos didėjimas slidininkų 

srautui įtakos neturėjo, taigi 
sprendimas pasiteisino.

„Slidėjimas mums buvo mi-
nusinis, tačiau ilgalaikių nei-
giamų pasekmių dėl to neturėsi-
me. Kai pradėjome slidinėjimo 
sezoną, dar vylėmis, jog bus 
atlaisvintos karantino sąlygos 
ir sulauksime slidininkų iš kitų 
savivaldybių. Deja, taip neįvy-
ko“, - „Anykštai“ sakė laikinoji 
Anykščių TVIC direktorė.

Ji sakė, kad buvo platinamos 
anoniminės anketos, kuriose 
slidininkai galėjo išdėstyti savo 
priekaištus ir pageidavimus 
trasos administratoriui. „Buvo 
nusivylusių, buvo dėstančių 
konstruktyvius pasiūlymus, bet 

sulaukėme ir daug pagyrimų“, 
- apie anoniminių anketų turinį 
kalbėjo R.Gudonienė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Laikinoji Anykščių TVIC direk-
torė Renata Gudonienė sakė, 
kad Kalitos slidinėjimo trasos 
veikla buvo nuostolinga. 

Jubiliejus. Kovo 4 dieną 80 
metų jubiliejų minėjo iš Debei-
kių krašto kilęs poetas Balys 
Sriubas. B.Sriubas yra parašęs 
eiles grupės „Rondo“ atlie-
kamai dainai „Pelenė“. Pagal 
B. Sriubo eiles yra sukurta ir 
daugiau lietuvių kompozitorių 
estradinių dainų: V. Bagdono 
„Baltoji alyva“(1987 m.), G. 
Savinienės „Judėjimas – gro-
žis“ (1989 m.), A. Raudonikio 
„Oi, tai sakal sakalėli“ (1994 
m.) ir kitos.

Televizija. Sekmadienį, kovo 
7 d., 8 valandą  LRT televizijos 
laidoje „Gyventi kaime gera” 
bus parodytas reportažas apie 
Kirkiliškių žuvų ūkį. Kirkiliškė-
se, rekonstruotame moliniame 
tvarte, vaivorykštinių upėtakių 
fermą įkūrė anykštėnai Antanas 
Vingrys ir Donatas Jucius.  

Varžybos. Lietuvos motoci-
klų sporto federacija paviešino 
2021 metų Lietuvos motokroso 
čempionato etapų datas. Su-
planuota, kad Mickūnų trasoje 
motokroso varžybos šiemet tu-
rėtų vykti gegužės 22 - 23 die-
nomis. Kiti Lietuvos motokro-
so čempionato etapai numatyti 
Pakruojyje, Rokiškyje, Utenoje 
bei Šiauliuose.

Gripas. Dėl prasidėjusios 
pavasarinės paukščių migraci-
jos didėja galimybė naminiams 
paukščiams užsikrėsti paukš-
čių gripu. Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos Utenos 
departamento Anykščių skyrius 
asmenis, radusius nugaišusį 
laukinį vandens paukštį ar pa-
stebėjusius netipinę paukščių 
elgseną, ragina būtinai nedel-
siant informuoti privatų vete-
rinarijos gydytoją ar Anykščių 
skyrių tel. 8 610 14588. 

Laisvės atėmimo 
bausmė 
buvusiam 
„Siauruko“ 
vadovui

Policija uždarė 
aktyviausią 
informatorių
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Karaliaus 
Stepono Batoro 
portretai 
Lietuvoje 
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spektras

temidės svarstyklės
Smurtas. Kovo 3 dieną  apie 

11.00 val. Skiemonyse, namuo-
se, moteris (g. 1977 m.), būdama 
neblaivi (nustatytas 2,18 prom. 
girtumas), smurtavo prieš vyrą 
(g. 1974 m., nustatytas 2,70 
prom. girtumas). Pradėtas iki-

teisminis tyrimas. Moteris su-
laikyta ir uždaryta į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Mirtis. Kovo 3 dieną apie 8 
val. 49 min. Kavarske, sandėliu-
ke, rastas mirusio vyro (g. 1961 
m.) kūnas su nubrozdinimais 
ir žaizda. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-

statyti. 
Avarija. Kovo 4 dieną apie 

10.10 val. Troškūnų seniūnijos 
Vaidlonių kaime automobi-
lio „VW Golf“ vairuotojas (g. 
1984 m.), gyvenantis Troškūnų 
seniūnijos Gudelių kaime, vai-
ravo automobilį neblaivus (nu-
statytas 2,05 prom. girtumas), 

išvažiavo į priešingą eismo 
juostą ir susidūrė su priešprie-
šiais atvažiuojančiu automobiliu 
„Ford Galaxy“, vairuojamu vy-
riškio (g. 1994 m.), gyvenančio 
Troškūnų seniūnijoje. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras (g. 
1984 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Laisvės atėmimo bausmė buvusiam „Siauruko“ vadovui
Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį, kovo 4 -tą 

dieną, buvusiam „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ va-
dovui Vismantui Užalinskui skyrė puspenktų metų laisvės 
atėmimo bausmę už finansinius nusikaltimus, didžioji dalis 
bausmės skirta su atidėjimu. 

Kaip pranešė teismas, V. Uža-
linskas buvo pripažintas kaltu dėl 
didelės vertės turto pasisavinimo, 
neteisingų duomenų apie paja-
mas, pelną ar turtą pateikimo, 
apgaulingo apskaitos tvarkymo, 
dokumento suklastojimo, dispo-
navimo suklastotu dokumentu. 

Įsiteisėjus nuosprendžiui buvęs 
„Siauruko“ vadovas  V. Užalinskas 
privalės būti suimtas ir atlikti pusę 
metų laisvės atėmimo bausmės, o 
likusios bausmės dalies vykdymas 
bus atidėtas dvejų metų laikotar-
piui.

V. Užalinskas taip pat įparei-
gotas, atlikęs bausmę pataisos 
namuose, per tris mėnesius su-
sirasti darbą ir vienerius metus 
neišvykti už gyvenamojo miesto 
ribų be jo priežiūrą vykdančios 

institucijos leidimo.    
Valstybės naudai iš buvusio 

„Siauruko“ direktoriaus teismas 
priteisė beveik 209 tūkst. eurų, 
kuriuos jis pasisavino iš viešo-
sios įstaigos „Siaurojo geležin-
kelio klubas“. 

Bylos duomenimis, V. Užalins-
kas šiai viešajai įstaigai oficialiai 
vadovavo iki 2014 metų, tačiau 
net ir pasitraukęs iš šio posto ir 
toliau išliko faktiniu jos vadovu. 

„Būtent V. Užalinskas dispo-
navo klubo dokumentais ir turtu, 
be jo žinios ir patvirtinimo nebu-
vo atliekami jokie mokėjimai, jis 
turėjo prieigą prie įmonės bankų 
sąskaitų ir galėjo atlikti banki-
nius pavedimus, vedė apskaitą ir 
apskaitė darbo užmokesčius, pil-
dė apskaitos registrus, dalyvavo 

įstaigos sandoriuose“, – rašoma 
teismo pranešime. 

Anot teismo, liudytojų paro-
dymai, telefoninių pokalbių 
įrašai ir kiti bylos įrodymai 
patvirtinta, kad būtent V. 
Užalinskas inkriminuojamu 
laikotarpiu pasisavino didelės 
vertės „Siaurojo geležinkelio 
klubui“ priklausantį turtą. 

Taip pat teismas pažymėjo, 
kad pasisavinto turto vertė 21 
kartą viršija ribą, nuo kurios 
kyla baudžiamoji atsakomy-
bė, o V. Užalinskas įstaigai 
žalos neatlygino. 

Vasario viduryje Panevėžio 
teismas taip pat pripažino V. 
Užalinską kaltu dėl 20 tūkst. 
eurų pasisavinimo iš „Aukš-
taitijos siaurojo geležinkelio“ 
ir skyrė jam 25 tūkst. eurų 
baudą. 

Bylos duomenimis, V. Uža-
linskas sudarydavo fiktyvias 
pirkimo ir pardavimo sutartis, 
pagal kurias jo vadovaujama įs-

taiga neva pirko įvairias jos vei-
klai reikalingas prekes – bėgius, 
pabėgius, aširačius, variklius, 
vagoną-cisterną, tačiau šie san-
doriai realiai nevykdavo. 

Šis teismo nuosprendis per 20 
dienų gali būti skundžiamas Lie-
tuvos apeliaciniam teismui.

BNS inf..

Buvęs „Siauruko“ vadovas  
Vismantas Užalinskas pri-
valės būti suimtas ir atlikti 
pusę metų laisvės atėmimo 
bausmės, o likusios bausmės 
dalies vykdymas bus atidėtas 
dvejų metų laikotarpiui. 

Gavo apdovanojimą už kinemotografiją
LRT organizuojamame muzikinių vaizdo klipų konkurse 

KLIPVID šiemet už „Geriausią kinemotografiją“ apdova-
notas anykštėnas operatorius Julius Sičiūnas.

J.Sičiūnas savo ranką pridėjo 
prie grupės „Solo Ansamblis“ 
vaizdo klipo „Dansingas“, kuris 
laimėjo net keturiose KLIPVID 
nominacijose: geriausio vaizdo 
klipo, režisieriaus, koncepcijos ir 
kinematografijos. 

„Nelabai tikėta, bet labai 
džiaugiuosi. Operatoriaus darbas 

yra stipriai komandinis, todėl no-
rėčiau padėkoti savo asistentams, 
prisidėjusiems prie kinemato-
grafijos, žmonėms, dirbusiems 
po klipo filmavimo, kurie piešė, 
valė, tvarkė. Ypač Jonui už spal-
vas, juodai baltas spalvas“, - atsi-
imdamas apdovanojimą kalbėjo 
J.Sičiūnas.

Šiemet konkursui buvo pateik-
tas rekordinis vaizdo klipų skai-
čius – 400. 

Įdomu tai, kad operatoriaus 
J.Sičiūno nufilmuotus vaizdo kli-
pus jau trejus metus iš eilės lydi 
sėkmė. 2019 metais KLIPVID 
konkursą laimėjo jo nufilmuotas 
grupės „Garbanotas“ vaizdo kli-
pas „Liūdnos akys“, o 2020 me-
tais - grupės „Vilniaus energija“ 
vaizdo klipas „Bepilotė mašina“.

 -ANYKŠTA

Operatorius Julius Sičiūnas 
nufilmavo net keturiose KLI-
PVID nominacijose pristaty-
tą grupės „Solo Ansamblis” 
vaizdo klipą „Dansingas”.

Primename, Anykščių rajone gyventojams dalijamos kalio jodo tabletės, skirtos apsaugoti gyven-
tojus nuo radioaktyviojo jodo žalingo poveikio skydliaukei branduolinės ar radiologinės avarijos 
atveju. Anykščių rajono teritorija patenka į nustatytą išplėstinio planavimo atstumą 100 km nuo 
Astravo atominės elektrinės.

Anykščių miesto gyventojams kalio jodidas išduodamas Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje (Koplyčioje, adresu Vilniaus g. 36, Anykščiai) darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 
8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 iki 17 val.; penktadieniais nuo 8 val. iki 12.45 val.

Seniūnijų gyventojams kalio jodidas išduodamas Savivaldybės administracijos seniūnijų patalpose darbo dienomis: 
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.; penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. 
iki 12.45 val.).

Preparatas išduodamas visai šeimai, deklaruojančiai gyvenamąją vietą vienu adresu, todėl jį gali atsiimti vienas 
šeimos narys. Atsiimant būtina turėti asmens dokumentą. Kalio jodidas bus išduodamas iki gegužės 5 d. (imtinai).

Užsak.Nr. 182

GYVENTOJAI KVIEČIAMI ATSIIMTI 
KALIO JODIDO TABLETES

Priedai. Medikų atlyginimų 
priedams už sausį skirta 12,7 
mln. eurų, informavo Valstybi-
nė ligonių kasa. Lėšos skiria-
mos iš 2021 metų Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF), kuriame atlyginimų 
padidinimui dėl COVID-19 
kompensuoti iš viso numatyta 
45,6 mln. eurų. Priedus iš viso 
turėtų gauti 17,6 tūkst. medici-
nos darbuotojų. 

Atotrūkis. Vidutinis mėnesi-
nis paskaičiuotasis (bruto) dar-
bo užmokestis Vilniaus regione 
ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 
trečiuoju, padidėjo 4,4 proc. iki 
1674,7 euro, tuo metu Vidurio 
ir vakarų Lietuvos regione – 5 
proc. iki 1405,9 euro, pranešė 
Statistikos departamentas. Vi-
dutinis mėnesinis išmokėtasis 
(neto) darbo užmokestis per 
ketvirtį taip pat išaugo visose 
apskrityse – nuo 3,2 iki 5,7 pro-
cento.

Mokyklos. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija iki antra-
dienio lauks atsakymų iš savi-
valdybių ir konkrečių mokyklų, 
kurios norėtų pasekti Vilniaus 
pavyzdžiu ir atnaujinti kontak-
tinį ugdymą pradinukams, kartu 
nuolat testuojant bendruomenę 
dėl COVID-19 kaupinių meto-
du. Lietuvoje paskelbus antrąjį 
karantiną, dauguma moksleivių 
perėjo į nuotolinį ar mišrų mo-
kymąsi, pradinukai po žiemos 
atostogų mokosi iš namų.

Menų centras. Kultūros ir 
Finansų ministerijos ragina at-
sakyti Panevėžio savivaldybę 
į klausimus, kylančius dėl nu-
matomo statyti Stasio Eidrige-
vičiaus menų centro (SEMC) 
planuojamų veiklų ir kviečia 
„nesiimti jokių statybos darbų, 
kol nėra užtikrintas projek-
to finansavimas“. Panevėžio 
savivaldybė šią savaitę leido 
nugriauti „Garso“ kino teatro 
pastatą ir statyti jo vietoje nau-
jąjį centrą. Tačiau savivaldybė 
susiduria visuomenininkų prie-
šinimusi bei neturi tvirto paties 
menininko sutikimo dalyvauti 
projekte, o tai kelia grėsmę ne-
gauti suplanuotų 3 mln. eurų ES 
lėšų. „Garsas“ pastatą rangovas 
„Panevėžio statybos trestas“ 
įsipareigojo už daugiau kaip 9 
mln. eurų rekonstruoti iki 2023-
iųjų pavasario.

Ledonešis. Latvijos Gaujos 
upėje netoli Carnikovos susida-
riusi ledo lyčių sangrūda buvo 
išsprogdinta, siekiant išvengti 
potvynio pavojaus. Kelios mi-
nutės prieš sprogimą ledas pa-
judėjo link vietos, kur buvo iš-
dėlioti sprogmenys, bet nespėjo 
jų pasiekti. Keli šimtai žmonių 
prie upės buvo susirinkę stebėti 
neįprasto reginio.

-BNS
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 
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Kompensuojama iki 70
proc. draudimo įmokos
Paraiškas pagal veiklos sri-

tį „Pasėlių ir augalų draudimo 
įmokos“, susijusią su pasėlių ir 
augalų draudimo įmokų kom-
pensavimu, ūkininkai paprastai 
kviečiami teikti du kartus per 
metus. Šiemet pirmasis paraiš-
kų priėmimo etapas prasideda 
kovo 1-ąją ir tęsis iki birželio 
30 dienos. Į paramą pasėlių 
ir augalų draudimo įmokoms 
kompensuoti gali pretenduoti ir 
paraiškas teikti visi žemės ūkio 
veiklos subjektai, apdraudę pasė-
lius ir (arba) augalus pasirinktoje 
draudimo kompanijoje. Parama 
skiriama remiantis „Pasėlių ir 
augalų draudimo įmokos“ tai-
syklėmis. Nepaisant to, ar įvyko 
draudžiamasis įvykis, ar ne, pa-
reiškėjui kompensuojama iki 70 
proc. draudimo įmokos sumos. 

Džiugu, kad ūkiai vis aktyviau 
naudojasi šia parama. Paraiškas 
paramai „Pasėlių ir augalų drau-
dimo įmokos“, susijusiai su pa-
sėlių ir augalų draudimo įmokų 
kompensavimu, jau pateikė net 
1 tūkst. 28 pareiškėjai per 3 mln. 
Eur sumai, 2020 m. rudenį ap-
draudę 2021 m. derlių. 2020 m. 
derlių draudė 763 pareiškėjai, jų 
sąskaitas pasiekė net 2 mln. 402 
tūkst. Eur. 2019 m. derlių draudė 
602 ūkiai, jiems skirta 2,4 mln. 
Eur paramos.

Įmokos dalies 
kompensavimas – vienas iš
motyvų draustis
Marijampolės savivaldybės 

ūkininkas Antanas Bendaravi-
čius pasėlius draudžia jau keletą 
metų. Rudenį – nuo iššalimo, 
pavasarį – nuo sausros. Ūkinin-
kas sako, jog labiausiai naudotis 
draudimo bendrovių paslaugo-
mis jį skatina galimybė valdyti 
rizikas. Tiesa, A. Bendaravičius 
pripažino, kad pasėlių ir augalų 
draudimo įmokos kompensavi-
mo galimybė atliko svarbų vai-

Norintiems drausti pasėlius ar augalus – parama

Priežasčių, kodėl ūkininkas Antanas Bendaravičius draudžia 
pasėlius, – daugybė, galimybė atgauti dalį draudimo įmokos – 
viena iš jų.     Ričardo PASILIAUSKO nuotr.

Ką tik pasibaigusi žiema ūkininkams, atrodo, buvo palanki. Žiemkenčiai peržiemojo puikiai, ne-
iššalo ir jau pamažu tiesia galvas iš po sniego. Deja, yra buvę ir kitokių scenarijų. Pavyzdžiui, 2016-
aisiais dažnas ūkininkas skaičiavo žiemos šalčių padarytus nuostolius. Nors šiųmečiai žiemkenčiai 
iš tiesų atrodo puikiai, džiaugtis kol kas – anksti. Šalnos augalų, galbūt, jau nebepražudys, tačiau 
būsimą derlių dar gali pasiglemžti sausra.

Kol vieni ūkininkai tikisi išvengti gamtos stichijų žalos pasėliams, kiti, racionaliai įvertinę rizi-
kas, pasėlius draudžia. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad pasėlių draudimas brangus, tačiau 
tokia pozicija – klaidinga. Pasėlius apdrausti gali bet kuris ūkis, nes pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų 
draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, apsidraudusieji 
gali susigrąžinti net iki 70 proc. draudimo įmokos sumos.

dmenį priimant sprendimą draus-
ti pasėlius. 

– Draudimo nauda niekada 
nedvejojau. Juk žinojimas, kad 
patyrus žalą ją kompensuos, 
leidžia ramiau gyventi. Tačiau, 
turiu pripažinti, ilgą laiką pasė-
lių draudimo paslaugomis nesi-
naudojau. Tik prieš keletą metų 
kolegos ūkininko paragintas 
apsidrausti pasėlius ir išsiaiški-
nęs visas aplinkybes bei sužino-
jęs, kad egzistuoja tokia (KPP) 
priemonės „Rizikos valdymas“ 
veiklos sritis „Pasėlių ir augalų 
draudimo įmokos“, pagal kurią 
galima atgauti dalį draudimo 
įmokos, ryžausi apsidrausti. 
Pradėjęs draugystę su pasėlių 
draudimu, ją tęsiu ir toliau. Teko 
patirti kelis draudiminius įvy-
kius ir gauti draudimo išmoką, 
tačiau svarbiausia, kad galiu 
ramiau miegoti ir nuolat nesi-
dairyti į dangų bei orų prognozę 
ir nesijaudinti, ar tikrai mano au-
galai pakels siunčiamus gamtos 
išbandymus, – mintimis dalijosi 
ūkininkas.

Draudžia, nes jaučia 
atsakomybę
Paraiškas paramai gauti pagal 

veiklos sritį „Pasėlių ir augalų 
draudimo įmokos“ jau nema-
žai metų pildo ir Marijampolės 
ūkininkų sąjungos pirmininkas, 
ūkininkas Sigutis Jundulas. Jis 
draudžia visus augalus, kuriuos 
augina. Žemdirbių vedlys sako 
tiesiog taip suprantantis ūkio plė-
trą ir rūpinimąsi juo.

– Kai investuoji ir atsakingai 
dirbi, nesinori, kad viskas nueitų 
perniek. Rizikos valdymą priimu 
kaip atsakomybę – tik taip galiu 
būti tikras, kad mano darbai ir 
triūsas nenueis veltui. Galima 
tikėtis, kad, nutikus nelaimei, 
pasigailės valdžia, tačiau taip ne-
būtinai nutiks, procesas užtruks, 
o pinigų juk reikės čia ir dabar. 
Kita vertus, galimybė susigrą-
žinti draudimo įmokos dalį ir yra 
valstybės pagalba, tik ne visi ryž-
tasi ja pasinaudoti, – nuomone 
dalijosi pašnekovas. 
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Nuoširdžiai dėkoju Merui Sigučiui OBELEVIČIUI, A. Baranausko ir A. 
Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus direktoriui Antanui VERBICKUI, 
buvusiems bendradarbiams ir bendražygiams už sveikinimus mano 85-ojo 
gimtadienio proga.

Pagarbiai
Algimantas DAČIULIS

Savivaldybė
šiandienos 
poreikiams nori 
pritaikyti 
Anykščių turgų. 
Ko, Jūsų 
manymu, turgui 
trūksta labiausiai?

Vaida SURVILAITĖ-
ŠLIŽIENĖ:

- Skauda žiūrėti į tokį vaizdą, 
juk turgus - miesto veiklos cen-
tras, ypač savaitgaliais (aišku, 
ne dabar, kai covid yra). Atnau-
jinti būtina turgų ir prekiaujan-
čių daugiau atsirastų. Mielai 
užsukčiau į atnaujintą turgų, kai 
aplankyčiau gimtąjį kraštą.

Aušra PRANSKŪNAITĖ:

- Estetinės išvaizdos visai 
nėra...Kad ir turgus...Galėtų ji-
nai kažkokia atsirast....

Marija MASIULIENĖ:

- Manau, reiktų atnaujinti na-
mukus, šiuo metu jie labai pa-
vargę atrodo.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

- Išversti šias griuvenas. Este-
tinio vaizdo, tvarkos, švaros!

O tiems, kurie ignoravo 
geranoriškai?

Jonas CICĖNAS, Anykš-
čių rajono policijos komi-
sariato viršininkas, apie tai, 
kokie asmenys bausti dėl 
karantino reikalavimų nesi-
laikymo: 

„Ir tik tiems asmenims, ku-
rie piktybiškai ignoravo, buvo 
surašyti protokolai.“

Na, šiek tiek ir giltinė pa-
deda...

Sonata STENIULIENĖ, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė 
apie gyventojų vakcinaciją 
nuo Covid-19:

 „Atlaikysime, net jeigu 
tempai bus daug didesni nei 
dabartiniai. Suprantame, jog 
niekas kitas už mus šio darbo 
nepadarys.“

Prezidento kadencijos pa-
vyzdžiu?

Linas ŠULSKUS, buvęs 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos darbuo-
tojas, apie tai, kodėl išeina iš 
darbo: 

„Kas penkerius metus rei-
kia keisti darbą. Išeinu savo 
noru.“ 

Fu, koks senamadiškas...

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių socialinės gerovės 
centro konsultantas, apie 
šeimos sampratą: 

„Mano šeimoje tokios ver-
tybės buvo įskiepytos, kad 
šeima tarp vyro ir moters, ir 
negali būti jokių kitų variantų. 
Esu prieš visus šitus išsidirbi-
nėjimus.“

Nors persiplėšk!

Irma SMALSKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, liberalė, apie Stambu-
lo konvenciją: 

„Viena vertus, pritarčiau 
vienai pusei, kita vertus - kitai 
pusei.“ 

O gal toks ir tikslas?

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys, architektas – dizaine-
ris, apie daugiabučio, kuris 
turėtų atsirasti vietoje seno-
sios Anykščių bibliotekos, 
projektą:

 „Pastato dar neturime, bet 
jis jau yra pasenęs.“ 
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis darbuotojų skundas dėl 
bendrovės direktoriaus Kazio 
Šapokos veiklos „praskai-
drino“ pilką karantininę 
kasdienybę. Juk ne kiekvieną 
dieną darbo žmonių kolek-
tyvas kreipiasi į partiją ir 
vyriausybę, įvardydamas vis 
dar pasitaikančias negeroves. 

Mano supratimu, didžioji 
dalis skunde surašytų teiginių 
gali turėti pagrindą, taigi, jie 
verti dėmesio ir nagrinėjimo.  
Skunde piktinamasi viršva-
landžiais, atostogų grafikais, 
darbo saugos taisyklių nesi-
laikymu ir t.t.. 

Visi numirę anykštėnai turi 
būti palaidoti. Atliekos iš 
šiukšlių konteinerių turi būti 
išvežtos. O kur komunalinin-
kai šluoja ir šienauja, ten turi 
būti nušluota ir nušienauta. 
Priedo - darbai turi būti 
atlikti ne kada nors, o tada, 
kada reikia. Tarkim, dauguma 
mano pažįstamų numirėlių 
norėjo būti palaidoti arti-
miausiomis savaitėmis. Jie 
dažniausiai visiškai šaltai, 
sakyčiau, net nežmoniškai 
reaguoja į žinią, kad duobka-
siui atostogos. Numirėliams 
reikia čia ir dabar laidotis. Ir 
viskas, įtikinėk neįtikinėjęs. 

Svarstau, jog jeigu dalis 

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis darbuotojų yra perkrauti 
darbu, gal kita dalis bimbinė-
ja, neturėdama ką veikti? Jei 
dalis yra priverčiamai varomi 
į atostogas (ir iš jų be įspėji-
mo atšaukiami), gal su kitais 
elgiamasi atvirkščiai. T.y. gal 
kažkas atostogauja, kiek nori 
ir kada nori. 

Skundo autoriai piktinasi, 
kad vyriausioji buhalterė An-
gelė Dovydėnienė vadovauja 
bendrovės profsąjungai ir 
negina darbuotojų interesų. 
Šiam pasipiktinimui visu 100 
procentu pritariu ir sutinku. 
Viena iš nominalių bendrovės 
vadovių neturėtų būti dar-
bininkijos teisių gynėja. Jos 
vietoje iš bendrovės profsą-
jungos lyderio pozicijos pa-
sitraukčiau. Teisiškai, matyt, 
galima derinti abi veiklas, 
tačiau akivaizdu, kad dar-
buotojų (bent jau dalies) ir 
buhalterės interesai išsiskyrė.    

Kita vertus, jeigu profsą-
jungos pirmininkės veikla yra 
nepriimtina UAB Anykščių 
komunalinis ūkis profsąjun-
gos nariams, pirmininkę rei-
kėjo pakeisti. A.Dovydėnienė 
komunalininkų profsąjungai 
vadovauja gal nuo Rimanto 
Navašinsko (o gal Algirdo 
Kuprio) direktoriavimo laikų. 
Žodžiu, šimtmetį vadovauja. 

Imkitės profsąjungų lyderio 
vaidmens ir pradėkite derėtis 
su įmonės vadovais. Jeigu 
darbo krūvis visiems yra 
per didelis, gal verta siūlyti 
įdarbinti daugiau žmonių, 
o esantiems darbuotojams 
sumažinti algas?      

Žiūrėk, direktorius tokiam 
pasiūlymui ims ir pritars... 
Sutinku, jog spekuliuoju, 
žinau, kad komunalinio ūkio 
darbininkų algos ir taip 

mažos, nėr iš ko atimti. Bet 
ir jūs spekuliuojat. Skunde 
juk juodu ant balto parašyta, 
kad K.Šapoka apvaginėja jus 
visus, ir tai pateikiama kaip 
ilgalaikis ir nuolatinis proce-
sas („Darbuotojams liepiama 
dirbti viršvalandžius arba 
savaitgaliais (vasaros metu), 
nors už tai nėra mokama. Už 
darbą savaitgaliais liepiama 
paimti papildomas išeigines, 
bet kaip tai padaryti, kai dir-
bama penkias dienas per sa-
vaitę. Nepaėmus papildomų 
išeiginių, priklausančių už 
darbą savaitgaliais einamąjį 
mėnesį, jos nubraukiamos.“). 
Bet nereikia būti dideliu 
ekspertu, kad suprastum, 
jog komunalines paslaugas 
teikiančios įmonės darbuoto-
jų darbo krūvis yra žiauriai 
netolygus. Kartais sniego 
būna daug, kartais visus 
metus nebūna, spalio mėne-
sį prikrenta lapų, o gruodį 
kažkodėl lapai nebekrenta, 
kartais keli žmonės numirš-
ta per dieną, kartais visą 
savaitę nėra mirčių... Čia ne 
gamybos įmonė - komuna-
liniame jau vien dėl veiklos 
specifikos užprogramuotas 
darbo krūvio netolygumas, 
taigi, ir bardakas.  

Sprendžiant iš rašto turi-
nio, pasirašiusiems užkliuvo 
vienintelės A.Dovydėnienės 
alga. Tiksliau, net net ne 
pati buhalterės alga, o 
pasak skundo autorių, 
didžiausias algos padidė-
jimas - skunde nurodoma, 
kad A.Dovydėnienės alga 
pakilo „apie 30 procen-
tų“. Sutikit, kad sumažinus 
A.Dovydėnienės algos padi-
dėjimą, toli nenuvažiuosi... 
Gal tik kokį ketvirtį griovia-
kasio už padidinimo sumaži-

nimą įpirksit, bet tai įmonės 
problemų neišspręs. 

Bet čia tik rakursas į šalį. 
Nepykit, bet bendrovės bu-
halterės algos dydis neturėtų 
būti įstaigos darbuotojų dis-
kusijų objektas. Na, nebent ta 
jos alga nelogiška, nebent ji 
dešimtis tūkstančių uždirba... 

„Daugelį papiktino komu-
nalinio padalinio vadovo at-
leidimas, apkaltinant žmogų 
vagyste./.../Atleidimas yra ne-
teisėtas, nes kaltas yra kitas 
asmuo, kuris veikė padalinio 
vadovui nežinant“,  - rašoma 
skunde. Chebra, jūs suvokiat, 
po kuo čia pasirašėt? Čia juk 
linčo teismas. Tik atvirkščiai. 
Šito fakto vertinimas - ne 
jūsų, mielieji skundo rašyto-
jai, kompetencija ir ne jūsų 
reikalas. Jeigu direktorius 
yra neteisus, savo sprendimą 
pareikš  Darbo ginčų komisi-
ja arba teismai. 

Jei direktorius iš kavos 
tirščių buria, kas jo kontoro-
je yra vagis, o kas ne vagis, 
yra blogai. Bet, gerbiamieji 
pasirašiusieji, paskaitykit dar 
kartą tą patį sakinį: „atleidi-
mas yra neteisėtas, nes kaltas 
yra kitas asmuo, kuris veikė 
padalinio vadovui nežinant.“ 
Jūs net žinot, ko minimas 
padalinio vadovas nežinojo?

 Skunde yra nurodyta, kad 
„darbuotojai skundžiasi, kad 
dėl įtampos priversti gerti ra-
minamuosius“.  Na, įtampas 
visi skirtingai nusiima. Kas 
raminamaisiais, kas degti-
ne... Jeigu kas iš komunalinio 
„užpylė“, kaltas K.Šapoka?

Iš pirmo žvilgsnio - niekinė 
citata iš skundo apie ramina-
muosius iš tiesų yra esminė. 
Čia lyg ir apibendrinimas, 
išvada. Juk sutikit, kad nei 
darbo drabužių pirkimas, nei 

buhalterės algos sumažini-
mas nepadės jums „nulipti“ 
nuo raminamųjų. Yra tik 
vienas problemos sprendimo 
būdas - vyt lauk direktorių, 
pavaduotoją ir buhalterę. Ir 
dar juristą būtų gerai iš dar-
bo išmest. Tas čia kuo dėtas 
- nežinau, bet būtų smagu, 
kalbant futbolo terminais, 
būtų pokeris. 

Už komunalininkų pokerio 
(šiuo atveju - tai jau kortų 
žaidimas) kyšo svetimos 
ausys. „Darbuotojų atžvilgiu 
pastoviai naudojamas psicho-
loginis smurtas – mobingas“, 
- rašoma skundo pradžioje. 
Į Anykščių politinės kalbos 
rinką žodis „mobingas“ atėjo 
2019-ųjų pavasarį. Pradžioje 
mobinguoti (skamba panašiai 
kaip tiuninguoti) tik valdinin-
kai, buvę Anykščių eksmero 
Kęstučio Tubio komandos 
nariai. Dabar procesas atrie-
dėjo jau iki gatvių šlavėjų. 

Nesmerkiu, kad politikai 
kursto savivaldybės įmonės 
darbuotojus. Viena vertus, 
bet kuris anykštėnas yra 
savotiškas savivaldybės ben-
drovių bendrasavininkis, o 
naikinti savo turtą nėra labai 
protinga ir apdairu, tačiau 
kitas dalykas - politiką gali-
ma padaryti tik per poveikį 
žmonėms, per emocijas. 

Švarus oponentų žaidimas 
ar nešvarus, tačiau akivaiz-
du, kad kamuoliukas dabar 
rajono valdžios pusėje. 
Reikia kažką daryti. Gal bent 
viešai susirūpinti. Panašu, 
kad komunalininkų problema 
pati neišsispręs. Juolab kad 
netoli komunalinio nuolat 
vaikšto žymiausias anykštė-
nas su šakėmis (t.y. žymiau-
sias iš tų, kurie vaikšto su 
šakėmis). Bus dar vaizdų!

Kai per daug norinčių išmanyti

Ričardas BANYS, Panevė-
žio rajono Vadoklių parapijos 
klebonas, svėdasiškis.

Aš niekada nesimokiau 
jokių mokslų, kurie lies-
tų kosmonautikos pasaulį. 
(Tiesa, šiek tiek mokykloje 
mokiausi fizikos ir astrono-
mijos).  Niekada nebuvau 
net prisilietęs prie kosminio 
laivo. Bet staiga pradedu 
visiems pasakoti, kad kos-
minė erdvė - tai itališki viso 
grūdo makaronai, o kosminio 

laivo varikliai yra varomi tik 
kefyru. Paklausę tokio mano 
„mokslinio“ pasamprotavimo, 
daugelis tikriausiai palaikytų 
mane „kukū“ - kvailiu, norin-
čiu pasireklamuoti, kad daug 
išmanau. Apgailėtina? Tikrai. 
Tačiau kodėl visuomenėje yra 
nemažai žmonių, kurie turi 
tiek įžūlumo ir be jokių skru-
pulų pradeda dėstyti, kokia 
yra ar turi būti Bažnyčia ir 
ką ji turi veikti. Dažniausiai 
tokie „dėstytojai“ nutuokia 
apie Bažnyčią ir jos veiklą 
tiek, kiek aš apie mano minėtą 
kosmosą. Tačiau tokie žmonės 
nejaučia net elementariau-
sios gėdos sakydami, kad 
visi kunigai yra spekuliantai, 
nemokantys mokesčių valsty-
bei, už vestuves imantys kelis 
šimtus eurų. (Pats nepamenu, 
kada esu gavęs daugiau negu 
100 eurų). Žodžiu, Bažnyčia 

yra baisi, kunigai dar baisesni 
ir  net už patį Fredį Kriugerį - 
sapnų košmarą - siaubingesni. 

Tačiau niekaip nesupran-
tu tokių aimanuojančių ir 
Bažnyčios kankinamų žmonių. 
Jei Bažnyčia tokia jau baisi, 
o kunigai dar baisesni, tai juk 
galima eiti pas žydų rabiną 
arba pas kokią nors vaidilutę 
ar astrologę ir ten susituok-
ti, pasilaidoti, pasikrikštyti. 
Pagaliau galima ir pasikasyti 
liežuvį. Juk ten net ir Bažny-
čios dogmų nėra. 

Tačiau niekas neaimanuoja, 
kai už vestuvių automobilio 
nuomą sukiša kelis šimtus, o 
už priaugintus ir blizgučiais 
nutepliotus nagučius nepagai-
li ir kelių dešimčių eurų. Tada 
niekas neaimanuoja ir niekas 
nesijaučia, kad juos ar jas 
apiplėšė. Žinoma, daugiausia 
Bažnyčia skundžiasi visokios 

„super mamytės“, niekaip 
negalinčios pasiekti kunigė-
lio dėmesio. Belieka visokie 
kerštavimai, nejaučiant  jokių 
skrupulų. Svarbu elegantiškai, 
bet  be jokios logikos pirste-
lėti ir dėl to nejausti net jokio 
poreikio atsiprašyti, nes taip 
yra įprasta. Ir neduok Dieve, 
jei dar kunigai pradės garsiai 
kalbėti apie abortų baisumus, 
apie santuokinę neištikimybę 
ar apie Lietuvoje jau gana 
populiarius svingerių vakarė-
lius. O jei dar kažką pasakys 
apie feminizmą ar kaip iš 
tikrųjų atrodo vyras su mote-
riškais stringais ir dažytomis 
lūpomis. Tokiam kunigėliui, 
liaudiškai tariant, bus „ša-
kės“. O jei dar per pamokslą 
rinkimų metu paminės kokią 
nors partiją? Net baisu pagal-
voti...Oponentai tokį kunigą 
bus visada pasiruošę „išmė-

sinėti“ kaip gerą klerikalinį 
paršelį. Tik kas gi paskui jį 
suvalgys? Žiniasklaida? Gal 
ir ji...

Bažnyčiai ir kunigams 
niekas neužčiaups burnų, nes 
jei Bažnyčia ir kunigai pradės 
tylėti, tai akmenys prabils. 
Tad ne kokioms ar kokiems 
nors nuomonių formuotojams 
ar „garsenybėms“ nurodi-
nėti, ką mes- kunigai ar visa 
Bažnyčia - turime sakyti, o ko 
ne, nes tokie žmonės vargu ar 
daugiau gali suvokti, nebent 
tiek,  kiek jiems leidžia jų 
garsenybiškoji aura. 

Dieve, koks kartais būna 
durnas Tavo sukurtas pasau-
lis! Bet, Dieve, tai ne Tavo 
kaltė. Kaltas tik žmogus, no-
rintis iš visų savo jėgų užimti 
Tavo vietą pasaulyje ir visa-
toje. Viešpatie, Tau juokinga? 
Neabejoju...

pastabos paraštėse
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Vaikų ligų skyriuje pasijuto lyg nusikėlęs į praeitį Robertas ALeKSIeJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių ligoninės Vaikų ligų skyriuje pamatyti vaizdai 
sukrėtė jauną tėvą. Anykštėnas Lukas Vasiliauskas nu-
sprendė netylėti  - jis paviešino ligoninėje pamatytus vaiz-
dus ir papasakojo, ką teko patirti, Anykščių ligoninėje atsi-
dūrus su 10 mėnesių sūnumi.

„Vasario 18 dieną mano sūnus, 
kuriam yra 10 mėnesių, papuolė 
į Anykščių ligoninės vaikų ligų 
skyrių. Pirmas įspūdis - kraupu. 
Palatos nepasikeitusios nuo tada, 
kai dar  aš pats buvau vaikas. Ne-
gana to, jų būklė dar baisesnė. Ge-
ležinės apibraukytos lovos, senos 
medinės pertvaros tarp palatų, 
tualeto patalpoje nuo sienų nuby-
rėjusios plytelės, neaišku, ant ko 
laikosi kitos, ir akivaizdu, kad jos 

greit nukris. Apsidairęs gali pa-
matyti 10 vietų, kur kūdikis gali 
susižeisti. Ligoninės inventorius 
senas ir sulūžęs. Vaikiško puodu-
ko dalis, ant kurios reikia sėdėti, 
kiaura. Vaizdas tragiškas“ - pasa-
kojo L.Vasiliauskas.

Jaunas tėvas sakė, kad jį suer-
zino tik vaikų ligų skyriuje pama-
tyti vaizdai. Ligoninės personalui 
jis priekaištų neturėjo.

„Šiuo atveju guodžia tik tai, 
kad Anykščių ligoninės Vaikų 
ligų skyriuje dirba malonios slau-
gytojos ir daktarės“, - sakė jis.

L.Vasiliauskas kalbėjo ir  drau-
ge klausė: „Aš suprantu, kad 
Anykščių rajone gyventojų ma-
žėja, bet yra jaunų šeimų, mažų 
vaikų. Kodėl neįmanoma įrengti 
nors kelių padorių palatų, kur ma-
žieji ligoniai jaustųsi patogiau ir 
saugiau? Kodėl skyrius yra mari-
namas? Kur žiūri valdžios atsto-
vai, mūsų išrinktas Seimas?“.

Situaciją Anykščių ligoninės 
Vaikų ligų skyriuje „Anykšta“ 
paprašė pakomentuoti laikinai 
Anykščių ligoninės direktoriaus 
pareigas einantį Dalį Vaiginą. 

Jį supažindinome su skaitytojo 
laiško turiniu, be to, D.Vaiginas 
skundą dėl Anykščių ligoninės 
Vaikų ligų skyriaus sakė matęs ir 
socialiniuose tinkluose.

„Jeigu metalinės lovos, tai ko-
kios įsivaizduojamos kitokios lo-
vos? Jos iš metalo ir gaminamos. 
Tai, kad plytelės nukritusios, tai 
jos yra tvarkomos. Čia yra staty-
binio broko dalykai, kurie laikas 
nuo laiko išlenda ir yra tvarko-
mi“, - sakė D.Vaiginas.

Anykščių ligoninės laikinasis 
direktorius D.Vaiginas aiškino, 
kad ligoninės smulkaus remon-
to darbai kurį laiką buvo sustoję  
dėl „kovidinės situacijos“.

„Ligoninėje judėjimas tarp pa-
dalinių koronaviruso pandemi-
jos metu buvo ribojamas, todėl 
bet kokie ūkiniai darbai nebuvo 
atliekami, einamieji remonto 
darbai buvo sustabdyti“, - sakė 
D.Vaiginas.

Pasiteiravus, ar Anykščių li-
goninė investuoja į ligoninės 
pastato būklės kokybę, laikinasis 
direktorius D.Vaiginas sakė, kad 
einamuosius ūkinius darbus ligo-
ninėje tenka atlikti nuolat.

„Plytelės nukrenta visur, ne 
tik Vaikų ligų skyriuje. Per stogą 
būna vandens nutekėjimo, ypač 
dabar, atlydžio metu.Tai tikrai ne 
pirmas ir ne paskutinis kartas, kai 
vėl teks remontuoti“, - sakė jis.

Anykštėnas Lukas Vasiliaus-
kas stebėjosi, kad Anykščių 
ligoninėje nėra palatų, ku-
riose mažieji ligoniai jaustų-
si patogiai ir saugiai.

Luko Vasiliausko užfiksuoti vaizdai Anykščių ligoninės Vaikų 
ligų skyriuje.

Anykščių ligoninės laikinasis 
direktorius D.Vaiginas infor-
mavo, kad Vaikų ligų skyriaus 
infrastruktūros pagerinimui šiais 
metais Anykščių rajono savi-
valdybė yra numačiusi skirti 25 
tūkst. Eur. Jis sakė, kad Vaikų 
ligų skyrių pritaikyti pagal nau-
jus reikalavimus įpareigoja 2019 
metų Sveikatos apsaugos minis-
terijos parengti teisės aktai.

„Pernai tuo turėjo pasirūpinti 
buvęs Anykščių ligoninės di-
rektorius Audrius Vasiliauskas. 
Nuo šių metų sausio 1 dienos 
darbai jau turėjo būti atlikti. Ne-
galiu atsakyti už tai, kas buvo 
atlikta buvusio vadovo“, - dėstė 
D.Vaiginas.

Jis sakė peržiūrėjęs iš Vaikų 
ligų skyriaus gaunamą informa-
ciją, tačiau iš  šio skyriaus vedėjo 
sakė nesąs gavęs jokių pastabų 
dėl prastos infrastruktūros bū-
klės.

„Iš skyriaus vedėjo nėra gauta 
jokių žinių nei žodžiu, nei raštu.
Vadovas negali sužiūrėti visų li-
goninės kampų, jei padalinio va-
dovas elgiasi taip“, - sakė jis.

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius D.Vaiginas sakė, kad 
anykštėno L.Vasiliausko nuo-
traukose  užfiksuoti trūkumai 
Vaikų ligų skyriuje šiuo metu jau 
yra pašalinti ( su D.Vaiginu kal-
bėjomės vasario 24 dieną, - red.
pastaba).

Policija uždarė aktyviausią informatorių Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kovo 4-ąją, ketvirtadienį, Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato 
viršininkas Jonas Cicėnas nuotoliniu būdu pateikė policijos 
komisariato 2020 metų veiklos ataskaitą. 

Greičiausiai tiria 
nusikaltimus

2020 metais Anykščių rajono 
policijos komisariatas registravo 
5113 įvykius, arba beveik tūks-
tančiu daugiau nei 2019-aisiais 
(4222). Administracinių nusi-
žengimų skaičius 2020 metais 
išaugo nuo 2106 (2019 metais) 
iki 2571.

„Populiariausia“ nusikalsta-
ma veika ne pirmus metus išlie-
ka smurtas artimoje aplinkoje. 
2020 metais Anykščių rajone 
registruoti 133 smurto artimoje 
aplinkoje atvejai.

2020 metais Anykščių rajono 
policijos komisariatas ištyrė 79,4 
proc. registruotų nusikalstamų 
veikų. Nusikaltimų ištyrimų ro-
diklis yra daugiau nei 5 procen-
tais aukštesnis nei 2019-aisiais.

Anykščių rajono policijos ko-
misariatas yra akivaizdus aps-
krities lyderis pagal vidutinę 
nusikalstamos veiklos tyrimo 
trukmę. Anykščių rajono polici-
jos  komisariato tyrimo trukmės 
vuidurkis yra 61,13 dienų. An-
troje vietoje esantis Molėtų ra-

jono policijos komisariatas nu-
sikaltimus tiria vos ne mėnesiu 
ilgiau (84,53 dienos).  

Pasak Anykščių rajono po-
licijos komisariato viršininko 
J.Cicėno, Anykščiuose nėra 
problemų dėl darbuotojų - iš 57 
etatų užpildyti 52, o darbuotojų 
stažas nuo „4-erių iki 30-ies ir 
daugiau metų“. 

Aktyvus „bendradarbis“

Anykščių rajono policijos ko-
misariatas, pasirodo, turi ir vieną 
labai aktyvų „bendradarbį“, ku-
ris 2020 metais policijai patei-
kė 110 pranešimų. Pranešimai 
turėjo aktyvų grįžtamąjį ryšį - 
anykštėnui pareigūnai per metus 
surašė 57 protokolus, dauguma 
jų dėl melagingų pranešimų. 

Šiemet „neetatinis policijos 
bendradarbis nebeturi galimy-
bių trukdyti policijos darbo. 
„Anykštai“ J.Cicėnas sakė, kad 
skambintojas pradėjo kelti grės-
mę kaimynams - už ketinimą su-
naikinti svetimą turtą, siekiant jį 
padegti, žmogus sulaikytas trims 
mėnesiams.   

Šis žmogus yra Kavarsko se-
niūnijos gyventojas.

Sužeistų dvigubai daugiau
nei prieš metus

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas ataskaitoje 
nurodė, kad 2020-aiais metais 
Anykščių rajono keliuose per 
eismo įvykius nežuvo nė vie-
nas žmogus, tačiau sužeista net 
30 asmenų. Per metus įvyko 25 
įskaitiniai įvykiai, kuriuose su-
žeisti žmonės. Dėl 4 įskaitinių 
įvykių kalti neblaivūs vairuoto-
jai.

Eismo įvykiuose nukentėjo  
20 vairuotojų (2019 m. 8), 5 ke-
leiviai (2), 2 pėstieji (1), 1 mo-
tociklininkas (0), 2 dviratininkai  
(4).  2020 metų spalio mėnesį 
Anykščių rajone įvyko 6 įskaiti-
nės avarijos, birželio mėnesį - 5, 
rugpjūčio mėnesį - 4. 

Anykščių mieste įvyko 5 
avarijos, Troškūnų ir Anykščių 
seniūnijose - po 4. Kitose seniū-
nijose buvo po 1 -2 įskaitines 
avarijas, o Viešintų seniūnijoje 
2020 nebuvo registruota nė vie-
no autoįvykio, kuriame būtų bu-
vęs sužeistas žmogus. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai 2020 
metais surašė 1091 kelių eismo 
taisyklių pažeidimo protokolą. 

Pagal šį skaičių anykštėnai yra 
lyderiai apskrityje, neskaičiuo-
jant Utenos aspkrities vyriausio-
jo policijos komisariato (3749 
protokolai). Antroje vietoje 
esantys Zarasų rajono policijos 
komisariato pareigūnai surašė 
635 kelių eismo taisyklių pažei-
dimų protokolus. 

Kuo daugiau demokratijos,
tuo toliau eilė

Mūsų rajono policijos parei-
gūnai 2020 metais 428 kartus 
tikrino saviizoliacijoje esančius 
asmenis, kontrolės postuose iš-

(Nukelta į 6 psl.)

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių ra-
jono policijos komisariato viršininkas Jonas Cicėnas 2020 metų 
veiklos ataskaitą pateikė nuotoliniu būdu. 

dirbo 649 valandas, surašė 66 
protokolus dėl karantino reikala-
vimų nesilaikymo. 

Komisaro ataskaitos klausęsis 
Seimo nario padėjėjas Antanas 
Baura teiravosi, ar su pareigū-
nais už papildomą darbą yra 
atsiskaityta. Pasak J.Cicėno, 
valstybė policininkams neliko 
skolinga.A.Baura atkreipė dė-
mesį, kad policininkai priorite-
tinėje vakcinuojamųjų eilėje yra 
tik 16-oje pozicijoje ir apie tai 
paklausė pareigūnų nuomonės.  
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Anykščiuose pradėjo veikti vakcinacijos centras
Kovo 2-ąją, antradienį, Anykščių pirminės sveikatos prie-

žiūros centro (PSPC) patalpose pradėjo veikti vakcinacijos 
nuo Covid-19 centras. Įėjimas į šias patalpas yra  pro vaikų 
poliklinikos duris.

Vienu metu PSPC patalpose gali būti vakcinuojami 6 ar 
net 7 žmonės. Kol kas pagal Anykščių rajonui skiriamų 
vakcinų kiekį visų vakcinavimui skirtų patalpų nereikia, 
tačiau PSPC pasiruošė optimistiniam variantui.

Vakcinų kiekiai daug 
mažesni nei buvo žadėta

Anykščių PSPC direktorė 
Sonata Steniulienė „Anykštai“ 
sakė, jog pagal pirminį planą 
buvo skelbiama, kad kiekvieną 
kovo mėnesio savaitę Anykščių 
rajoną pasieks po 1700 vakcinų 
nuo Covid -19. Tačiau kol kas 
faktai nuo planų gerokai skiria-
si - šią savaitę gautos 398 vak-
cinos, praėjusią savaitę - 576.  

Skiepai Anykščių rajono gy-
ventojams leidžiami ir visose 
šešiose rajono miestelių ambu-

latorijose - Troškūnuose, Ka-
varske, Kurkliuose, Viešintose, 
Debeikiuose ir Svėdasuose. 

„Atlaikysime, net jeigu tem-
pai bus daug didesni nei dabar-
tiniai. Suprantame, jog niekas 
kitas už mus šio darbo nepada-
rys. Mūsų kolektyvo darbo krū-
viai yra dideli, PSPC priskirtas 
ir mobilusis koronaviruso pati-
kros punktas. Esu dėkinga ko-
lektyvui, žmonės supranta, kad 
dabar sunkus laikas, net patys, 
jeigu atsiranda kiek laisvesnio 
laiko, klausia - gal galiu kuo 
padėti“,  - kalbėjo Anykščių 

PSPC direktorė S.Steniulienė. 
Šią savaitę pradėti skiepyti 

75-80 metų amžiaus anykštė-
nai. Vyresni nei 80 metų asme-
nys jau skiepijami antrąjį kartą. 
Antradienio duomenimis, 804 
anykštėnai nuo Covid-19 buvo 
paskiepyti abu kartus, o pirmo-
ji vakcinos dozė buvo suleista 
1076 mūsų rajono gyvento-
jams.

Anykščių PSPC yra sudariusi 
asmenų, kurie turi teisę skiepy-
tis prioritetine tvarka, sąrašą. 
Priminsime, jog paskiepijus 
medikus, socialinius darbuoto-
jus, kitų profesijų, patenkančių 
į prioritetinį sąrašą, atstovus bei 
sunkiomis ligomis sergančius 
ligonius, pradėti skiepyti seny-
vi žmonės. Paskiepijus 75-80 
metų anykštėnus, ateis eilė 70-
75-erių metų miesto ir rajono 
gyventojams, paskui ir tiems, 
kuriems yra  65-70 metų.

Ieško „pasimetusių“ 
senolių

Konkrečiai amžiaus grupei 
priklausančių asmenų sąrašus 
surenka jų šeimos gydytojai. 
Apie atėjusią eilę skiepytis gy-
ventojams taip pat praneša jų 
šeimos gydytojai. 

S.Steniulienė kalbėjo, kad 
jeigu kuris nors vyresnis nei 
80-ies metų žmogus buvo už-
mirštas ir jam dar nepasiūlyta 
skiepytis, jis arba jo artimieji 
turėtų kreiptis į šeimos gydy-
toją, seniūną arba skambinti 
Domui Jaskūnui, Anykščių ra-
jono savivaldybės visuomenės 
sveikatos  biuro specialistui (8 
664 36778).

S.Steniulienė kalbėjo, kad 
gyventojų, kuriems atėjo eilė 
vakcinuotis, skiepijimas yra 

keblus ne tik dėl iš anksto ne-
žinomo vakcinų kiekio, bet ir 
dėl vakcinos pakuočių. Iš vieno 
gamintojo vakcinos flakono iš 
karto turi būti paskiepyti 6, iš 
kito - net 10 asmenų. Praimto 
flakono palikti negalima, visas 
vakcinos dozes reikia panaudo-
ti nedelsiant. Taigi, į vieną vietą 
reikia surinkti savotiškas besi-
vakcinuojančiųjų „komandas“.

Kviečia nežaisti savo 
gyvybėmis

Anykščiai, kaip ir visa Lie-
tuva, gauna ir gyventojų labiau 
mėgstamą „Pfizer“, ir ne tokią 
populiarią „AstraZeneca“ vakci-
ną, kurios dalis žmonių atsisako. 
S.Steniulienė „Anykštai“ dėstė, 
kad tie asmenys, kurie atsisako 
„AstraZeneca“ vakcinos, čia 
ir dabar „Pfizer“ vakcina nėra 
skiepijami - jie atsiduria prio-
ritetinės eilės gale ir turi laukti, 
kol dar kartą bus pakviesti skie-
pytis. „AstraZeneca“ vakcina 

yra testuota ir patvirtinta. Nei 
mes galime, nei niekas kitas gali 
rengti „pageidavimų koncerto“, 
nes tuomet vakcinavimas tęsis 
neaišku kiek. Kai kalbama apie 
galimą šalutinį šios vakcinos 
poveikį, aš pasiūlau žmogui 
paskaityti pirmų po ranka pasi-
taikiusių vaistų vartojimo ins-
trukciją. Ko jūs tame lapelyje 
tik nerasite“,  -  didesnį žmo-
nių norą skiepytis „Pfizer“ nei 
„AstraZeneca“Anykščių PSPC 
direktorė S.Steniulienė  grindė 
greičiau viešoje erdvėje kuriama 
opinija nei realiais skirtumais 
tarp šių dviejų vakcinų.     

„Gaunamų vakcinų skaičius 
mažėja. Labai siūlau nesirinkti 
vakcinos ir neatidėlioti skiepiji-
mosi laiko. Nežaiskim su savo 
gyvybėmis, pasistenkim visi 
kartu kiek įmanoma greičiau 
nugalėti šitą pas mus atėjusį 
bjaurybę koronavirusą“, - kvie-
tė S.Steniulienė.

-ANYKŠTA

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė sako, jog jos vadovaujama įstaiga pasiruošė priimti 
gerokai didesnį besiskiepijančių anykštėnų skaičių nei šiomis 
savaitėmis rajonui skiriama vakcinų.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre vienu metu gali 
būti skiepijami 6 ar net 7 asmenys. Skiepai leidžiami ir visose 
šešiose rajono miestelių ambulatorijose.

Mes visi bejėgiai prieš 
lemtį ir mirtį, tačiau bent 
šia užuojauta norime pa-
lengvinti praradimo skaus-
mą.  

Dėl sūnaus Gintaro mir-
ties nuoširdžiai užjaučiame 
Vandą ir Jurgį POCIŪNUS. 

Kaimynai iš Ažupiečių g. 
4 namo

Žmogus – tik žemės sve-
čias ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į 
kelią,

Kuriuo negrįžta niekas at-
galios…

Nuoširdžiai užjaučiame 
Utenos apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos sky-
riaus viršininkę

Aušrą STAŠKEVIČIENę 
mirus mylimam Tėčiui – 
Vytautui Andriejui Kuolui. 

 
Utenos apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos 
komisariato kolektyvas

užjaučia

„Traukinys jau nuvažiavo, 
nebekorektiška apie tai disku-
tuoti./.../Mes jau artėjame prie 
savo eilės. Kuo valstybėje dau-
giau demokratijos - tuo specia-
liosios tarnybos toliau eilėje“, 
- A.Baurai atsakė Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato viršininko pavaduoto-
jas Vaidotas Žilys.

Pažeidėjų neišsegmentavo

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis rajono poli-
cijos viršininko klausė, kas la-
biausiai pažeidinėjo karantino 
reikalavimus - jaunimas, seni-
mas ar pravažiuojantieji.

J.Cicėnas atsakė, jog tokia 
analizė nėra atlikta. 

„Bausta ir dėl vykimo į kitą 

Policija uždarė aktyviausią informatorių
(Atkelta iš 5 psl.) savivaldybę taisyklių nesilaiky-

mo, ir dėl kaukės nedėvėjimo 
viešoje vietoje.  Noriu pasakyti 
tik viena, kad policijos pareigū-
nai taikydami būtent tą teisės 
aktą ar teisės normą pirmiausia 
bendravo, prašė, įspėjo. Ir tik 
tiems asmenims, kurie pikty-
biškai ignoravo, buvo surašyti 
protokolai. Iš viso yra surašyti 
66 protokolai./.../Pakeitus teisės 
aktus, tas darbas vyksta. Ne-
manau, kad jis yra visiškai tei-
singas, nes labai priklauso nuo 
kiekvieno pareigūno supratimo, 
suvokimo taikant tas teisės nor-
mas“, - apie karantino reikalavi-
mų pažeidimus kalbėjo Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
viršininkas.

Pavijo ir aplenkė

Ataskaitos klausėsi ir disku-

sijose dalyvavo Seimo nariai 
Tomas Tomilinas ir Sergejus Jo-
vaiša, Anykščių rajono seniūni-
jų seniūnai. Už darbą J.Cicėnui 
ir jo vadovaujamam kolektyvui 
dėkojo Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininko 
pavaduotojas V.Žilys dėstė, kad 
malonu buvo dirbti su J.Cicėnu, 
kai jis vadovavo Visagino savi-
valdybės policijos komisariatui, 
gerai sekasi ir dabar. „Jaučiasi 
kolektyvo sutelktumas, matosi 
rezultatai“, - sakė V.Žilys.

Utenos apylinkės teismo 
pirmininkė Irena Vapsvienė 
J.Cicėnui dėkojo už bendra-
darbiavimą. „Visus pasivijote 
ir pralenkėte“, - Anykščių rajo-
no policijos komisariato veiklą 
įvertino apylinkės teismo pirmi-
ninkė.
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Algimantas Dačiulis: „Iki pandemijos 
gyvenome rojuje“

(Atkelta iš 1 psl.)

- Baigiasi 31-ieji Nepriklau-
somybės metai. Kas šiandie-
ninėje Lietuvoje jus stebina, 
kas džiugina, kas piktina?

- Reikia tik džiaugtis gyve-
nimu. Gal mes esame per daug 
norintys. Kaip gyvenome gerai 
iki šiol, iki pandemijos, tai buvo 
rojaus gyvenimas. Pragyveni-
mo lygis augo. Aišku, buvo di-
ferenciacija, jei neklystu, Lie-
tuvoje yra apie 200 tūkstančių 
žmonių, gyvenančių žemiau 
skurdo ribos, bet kiti galėjo 
važiuoti, skristi - ilsėjosi, kur 
norėjo. Tik džiaugtis reikia to-
kia didele Lietuvos gyvenimo 
pažanga. Pandemija sukrėtė, 
bet, manau, pergyvensime tai, 
kaip visa Lietuva ir visi lietu-
viai. Kai kas išrastas vakcinas 
nuo Covid-19 vertina skeptiš-
kai, bet, manau, jie apsigalvos 
ir pripažins, kad vakcinos yra 
neišvengiamos norint nugalė-
ti šitą pandemiją. Lyginant su 
tarybiniu laikotarpiu, reikia tik 
džiaugtis. Tai buvo laikmetis, 
kai  nuo mūsų nepriklausė, 
kaip mes turėjome gyventi. 
Buvo planas - kiek mes turime 
padaryti, ką pagaminti, kiek ir 
kur moksleivius  mokytis siųs-
ti. Nepriklausomos Lietuvos 
metai - labai didelės pažangos 
metai. Aktyviam gyvenime se-
niai nedalyvauju, tik stebiu iš 
šalies ir džiaugiuosi.

- 1990-1995 metų laiko-
tarpis buvo dviprasmiškas. 
Džiugino, kad Lietuva tapo 
laisva, dalyvavote  nepri-
klausomos valstybės kūrime, 
tačiau finansiškai laikmetis 
buvo sunkus. Ir valstybei, ir 
rajonui, ir, manau, pačiam 
Jums asmeniškai. Kaip jau-
tėtės 1991, 1992, 1993-ai-
siais?

- Tai laikmetis, kai buvo 
pereinama iš planinės eko-
nomikos į rinkos ekonomiką. 
Vienos sistemos griūtis, kitos 
kūrimasis. Reikėjo tą perėjimą 
kažkaip suvaldyti. Mano su-
pratimu, buvo suvaldyta.  Ėji-
mas į nepriklausomybę buvo 
suvienijęs žmones. Visus. At-
gavus nepriklausomybę kai 
kas norėjo, kad viskas vyktų 
labai greitai. Sprendimų buvo 
reikalaujama čia ir dabar. Bet 
juk buvo pereita prie visiškai 
naujų santykių. Atkurti nuo-
savybę, atsiskaityti už pada-
rytą žalą. Valstybė atsiskaitė 
su politiniais tremtiniais, su 
politiniais kaliniais už netektą 
kilnojamąjį turtą, už nekilnoja-

mąjį turtą. Kai kas norėjo, kad 
žemė staigiai būtų grąžinta, to-
dėl buvo ir nusivylimo, ir ne-
pasitenkinimų, bet viskas buvo 
atlikta Vyriausybės ir Seimo 
nustatytų reglamentų lygme-
niu.

Buvo ir ekonominė bloka-
da. Ramybės mikrorajone, ša-
lia daugiabučių, žmonės ant 
plytų valgyti gaminosi. Su 
baime laukėm žiemos - kaip 
reikės apšildyti daugiabučius, 
kaip šildyti mokyklas. Bet iš-
sprendėm. Anykščių miestas 
blokados žiemą ne tik gavo 
šildymą, bet ir karštą vandenį. 
Ir plaukimo baseinas veikė. 
Atlyginimai buvo neadekva-
tūs gyventojų poreikiams. Ir 
rubliai cirkuliavo, ir laikinieji 
talonai, ir prekių nebuvo. Bet 
išgyvenome.

Kaip rajono valdytojas, ne-
jaučiau labai didelio žmonių 
nepasitenkinimo. Buvome su-
sitelkę, žmonės tyliai tuos sun-
kumus perkentė. 1992-aisiais 
pradėjome naują ligoninę sta-
tyti ir mes tą ligoninę sumūri-
jome per trejus metus. Galima 
kritikuoti, kad ji per didelė, bet 
tada nebuvo galima delsti, tai-
syti projektą. Tai būtų užtrukę 
ne mažiau trejų metų ir staty-
bos niekad nebūtų buvę baig-
tos.

Administracijoje tada dirbo 
seni kadrai iš rajono vykdomo-
jo komiteto. Žemės ūkio valdy-
boje nė vienas žmogus nebuvo 
pakeistas. Šitie žmonės buvo 
labai patikimi.

Kai mes negalėjome pa-
tenkinti visų norų, kad turto 
grąžinimo klausimai būtų iš-
spręsti čia ir dabar,  dviejose 
palapinėse prie savivaldybės 
durų badavo žmonės, į Aukš-
čiausiąją tarybą plaukė laiškai. 
Į Anykščius atvyko Vytautas 
Landsbergis, atkuriamojo Sei-
mo pirmininkas, kartu su juo 
atvažiavo tarpžinybinė komi-
sija, kuri patikrino mūsų val-
dybos priimtus sprendimus ir 
priekaištų nerado. Tada žmo-
nės suprato, kad negalima rei-
kalauti čia ir dabar. 

Priminsiu, jog prašantis 
žemę grąžinti pilietis turėjo 
pateikti turėtos žemės ekspli-
kaciją - kiek jis turėjo ariamos 
žemės, kiek jis turėjo pievų, 
kiek turėjo miško, kur ta žemė 
buvo - prie ežero, upės ir pana-
šiai. Nė vienas nebuvo gavęs 
žemės nei prie upės, nei prie 
ežero, jei jam tai nepriklausė. 
V.Landsbergio komisija nuo 
mūsų nuėmė tą kritikos bangą. 
Tiesa, po 1995 metų, kai Sei-
mas pakeitė įstatymą - situa-
cija pasikeitė. O mano laikais 

buvo geležinė tvarka.  Nebuvo 
išdalytos nei paežerės, nei pau-
pės, nei miškai.

Kaime reikėjo pradėti atkurti 
nuosavybę, reikėjo apskaičiuo-
ti kiekvieno kolūkiečio indėlį į 
kolūkio sukurtą turtą. Kiekvie-
noje seniūnijoje buvo įkurtos 
agrarinės reformos tarnybos, o 
ūkiuose - laikinosios adminis-
tracijos, panaikinus kolūkių ir 
tarybinių ūkių direktorių įga-
liojimus. Buvo padarytas mil-
žiniškas darbas, apskaičiuota,, 
kiek kiekvienam dirbančiajam 
ar dirbusiam turėtų atitekti ko-
lūkio turto. Jis galėjo pasiimti 
turtą natūra arba turtas buvo 
perskaičiuotas į investicinius 
čekius. 

- 1995 -aisiais nekandi-
datavote į Anykščių rajono 
tarybą, taigi pats savo noru 
pasitraukėte iš valdžios. Ko-
dėl? 

- Aš ne politikas. Buvau ne-
partinis. Paskutinė mano par-
tija - savarankiška Lietuvos 
komunistų partija. Į socdemų 
partiją nestojau ir kadenciją 
baigiau būdamas nepartinis. 

Niekada aš valdžios nesie-
kiau. Kiek perėjau valdžios 
etapų, visuomet buvau kvie-
čiamas. Ir žemės ūkio valdy-
bos viršininku, ir vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo-
toju. Aš nesiekiau postų per 
jėgą. O 1995-aisiais man buvo 
likę treji metai iki pensijos. 

Dirbdamas valdytoju nekonf-
liktavau nė su viena partija, 
palaikiau normalius dalykinius 
santykius.

Tiesiog darėme darbus: ir li-
goninė pastatyta, ir paminklą 
vyskupui Antanui Baranauskui 
pastatėme, ir Troškūnų ligoni-
nę perkėlėme į geras patalpas, 
ir senelių globos namus Svė-
dasuose įkūrėme, ir muzikos 
mokyklą į buvusį vykdomąjį 
komitetą perkėlėme. 

Po kadencijos pabaigos bu-
vau susitaręs eiti į Žemės ūkio 
banką. Ten atidirbau trejus me-
tus ir baigiau savo karjerą. 

- Užsiminėte apie pamin-
klo vyskupui A.Baranauskui 
statybas. Žinant pirmųjų 
nepriklausomybės metų eko-
nominę situaciją - paminklas 
buvo grandiozinis projektas. 
Kas inicijavo jo statybas?

- Inicijavo Anykščių šviesuo-
menė. Ypač išskirčiau Vytautą 
Balčiūną (dabar jis Lietuvos 
dailės muziejaus Vilniaus pa-
veikslų galerijos vedėjas, pra-
ėjusio amžiaus dešimto dešim-

tmečio pradžioje V.Balčiūnas 
dirbo Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio Žukausko me-
morialinio muziejaus direkto-
riumi - aut.past.). Jo idėja buvo 
vyskupui pastatyti paminklą, 
kaip anykštėnų vienybės sim-
bolį. Pagrindinis paminklo 
tikslas - nepriklausomybės at-
kūrimo pažymėjimas. Darbas 
buvo daromas labai nuosekliai. 
Originalaus dydžio maketas 
buvo pastatytas Anykščių kul-
tūros centro mažojoje salėje, 
tad visuomenė galėjo įvertinti 
paminklo vyskupui didingu-
mą ir išsakyti savo nuomonę. 
Man buvo pavesta organizuoti 
statybas, stengiausi rasti tam 
lėšų. Specialaus finansavimo 
paminklo statyboms nebuvo, 
bet buvo galima susitarti su Fi-
nansų ministerija dėl papildo-
mų dotacijų rajono biudžetui.  

 - Kaip 1990-1995 metais 
buvo padalytos rajono tary-
bos ir rajono valdybos funk-
cijos?

- Rajono valdybai buvo su-
teikti labai platūs įgaliojimai. 
Valdyba sprendė visus rajo-
no ūkinius klausimus. Tary-
bai buvo patikėti strateginiai 
klausimai - biudžeto tvirtini-
mas, kapitalinių įdėjimų lėšų 
paskirstymas. Taryba sprendė 
santykius su politinėmis parti-
jomis, o ūkinė veikla buvo ati-
duota rajono valdybai.

- Rajono valdybą tvirtino ra-
jono taryba. 1990-1995 metų 
kadencijos Anykščių rajono 
taryba buvo labai marga, suda-
ryta iš skirtingų pažiūrų žmo-
nių. Ar taryba nebandė keisti 
valdybos, rengti interpeliacijos 
rajono valdytojui?

- Taryba patvirtino valdy-
bos struktūrą. Buvo septyni 
valdybos nariai ir valdytojas. 

Valdybai buvo patikėta ūkinė 
veikla. Mes disponavome mil-
žiniškais pinigais. Kompensa-
cijų išmokėjimas buvo mūsų 
kompetencija, o mūsų priimti 
sprendimai buvo neginčytini. 
Nė vienas mūsų sprendimas 
nebuvo apskųstas aukštesnėms 
organizacijoms, kurios galėjo 
tuos sprendimus pakeisti. 

Apie atstatydinimą nebuvo 
net kalbų. Gal mes diplomatiš-
kai ir objektyviai sugebėjome 
klausimus spręsti? Nekildavo 
konfliktinių situacijų. 

- Antanas Baura, vėliau bu-
vęs trijų kadencijų Seimo na-
riu, 1990-1995 metais buvo 
vienas iš artimiausių Jūsų pa-
galbininkų?

- Jis buvo pirmasis valdytojo 
pavaduotojas, Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas. Žemės ūkis tada 
dominavo. Laikinosios kolūkių 
ir tarybinių ūkių administraci-
jos ir agrarinės tarnybos, vei-
kusios kiekvienoje seniūnijoje, 
buvo pavaldžios savivaldybei.

1995 metais įkūrus apskričių 
administracijas, joms perduota 
didelė dalis darbų, kuriuos iki 
tol atliko savivaldybės.   

 - Koks Jūsų požiūris į dabar-
tinę rajono valdžią, į ankstes-
nes valdžias? Turite kokį nors 
esminį priekaištą?

- Nemanau, kad galėčiau 
priekaištauti. Kiekvienam lai-
kmečiui yra savos problemos. 
Vieniems pasiseka daugiau pa-
daryti, kitiems - mažiau. Visi 
juk dirba. Pasitaiko suklysti. 
Bet manau, visi nori tik gero. 
Man visi labai geri. Džiau-
giuosi, kad esu neužmirštas, 
kad rodo pagarbą. Džiaugiuosi 
gyvenimu, nenoriu kitų moky-
ti. Ir negaliu. Šiluma atpigo, 
miestas tvarkomas, kaimai 
tvarkomi. Problemų, aišku, 
kyla ir visada kils, bet valdžia 
bando jas spręsti.

1993-aisiais, kai daugumai lietuvių, atrodytų, ne menas turė-
jo rūpėti, Anykščiuose pastatytas paminklas vyskupui ir poetui 
Antanui Baranauskui. Paminklo autoriai - skulptorius Arūnas 
Sakalauskas ir architektas Ričardas Krištapavičius - už šį darbą 
1994-aisiais buvo apdovanoti Lietuvos nacionaline premija.  



2021 m. kovo 6 d.iš arti

Visuomenę visada domino ir domina valdovų atvaizdai, jų 
karališkieji bruožai, jų didžios asmenybės atskleidimas dai-
lėje. Anykščių menų centrui pradėjus programą „Anykščių 
karališkasis kalendorius“ ir kovo 5 dieną paminėjus pir-
mąją karališkąją dieną – valdovo Stepono Batoro istorinį 
vizitą į Anykščius (1582 m. kovo 5 d.), prasminga įsižiūrėti 
į vertingiausius šio garsaus karaliaus portretus, esančius 
Lietuvoje. 

Iš Anykščių kilusi menotyrininkė, studijų ir albumų apie 
Anykščių meną autorė Dalia Tarandaitė aptaria vieną iš 
valdovo portretų. 

Karaliaus Stepono Batoro portretai Lietuvoje 

Tapydamas šį portretą, ne-
žinomas XVIII a. pab. – XIX 
a. pr. Lietuvos dailininkas pa-
sinaudojo autentišku Stepono 
Batoro portretu, publikuotu 
Martyno Kromerio (Marcin 
Kromer, 1512–1589) veikale 
„Lenkija, arba Apie lenkų kil-
mę ir istoriją“ (Polonia, sive De 

origine et rebus gestis Polono-
rum), išleistame 1589 m. Kel-
ne, Arnoldo Mylėjaus (Arnold 
Mylius, 1540–1604) spaustu-
vėje. Dailininkas tiksliai at-
kartojo graviūroje įamžintus 
Stepono Batoro veido bruožus, 
iškilmingą pozą, šiam valdovui 
charakteringą aprangą. Pakeitė 

tik kai kurias smulkias kom-
pozicijos detales, o bedaikčio 
fono vietoje nutapė interjero 
fragmentą ir pro langą atsive-
riantį peizažą. 

Valdovą dailininkas pavaiz-
davo vilkintį raudoną deliją 
su juodo kailio apykakle ir ži-
poną, pasiūtą iš aukso spalvos 
damasto. Žiponas sujuostas 
plačia šviesaus audinio juosta, 
prie šono kabo kilmingųjų atri-
butas – kardas. Galvą dengia 
juoda skrybėlė į viršų užlenk-
tomis prigludusiomis atraibo-
mis. Tai Stepono Batoro dėvėta 
Vengrijos kostiumui būdinga 
ir jo laikais Lietuvoje prigijusi 
magerė, arba magerka (nuo žo-
džio „Magyar“, vengrų kalba 
reiškiančio „Vengrija“), dar ži-
noma batorovkos ir vengerkos 
pavadinimais. Magerę puošia 
škofija (sidabrinis erelio spar-
no formos kepurės papuošalas) 
su plunksnomis. Kairę ranką 
valdovas uždėjęs ant klupo, 
dešine, skeptrą laikančia ranka 
remiasi į pagalvėlę, ant kurios 
padėta karališka karūna. Ka-
rūnos forma atkartoja pavaiz-
duotąją M. Kromerio veikalo 
graviūroje, tačiau neatitinka au-
tentiškos Stepono Batoro karū-

nos formos, kuri buvo įamžinta 
Domyniko Kusto (Dominic 
Custos, 1560–1612) graviūroje 
pagal Džovanio Batistos Fon-
tanos (Giovanni Battista Fon-
tana, 1524–1587) piešinį 1601 
m. Insbruke išleistoje knygoje 
„Prakilniųjų imperatorių, Švie-
siausiųjų karalių bei ercherco-
gų, Garbingųjų kunigaikščių, 
grafų <....> atvaizdai ir <...> 
aprašymai" (Augustissimorum 
Imperatorum, Serenissimorum 
Regum, atque Archiducum, 
Illustrissimorum Principum, 
necnon Comitum, Baronum 
<...> imagines et <...> descrip-
tiones) ir pakartota valdovo įka-
pių insignijose (surastos 1877 
m. atidarius Stepono Batoro 
sarkofagą Vavelio katedroje) .

Didingumo atvaizdui sutei-
kia fone nutapyta sunki raudo-
na draperija. Reprezentacinių 
portretų fonuose vaizduojamos 
draperijos yra baldakimo, pa-
brėžiančio vaizduojamojo as-
mens reikšmę, jo išskirtinimą, 
atitikmuo. Pro angą sienoje 
matomas peizažas yra nuoroda 
į viešą portretuojamo asmens 
veiklą, jo padėtį visuomenėje. 
Šiuo atveju pro langą atsiveria 
Vilniaus vaizdas. Pirmame pla-

Nežinomas XVIII a. pab. – XIX a. pr. Lietuvos dailininkas. Len-
kijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras.

Lietuvos nacionalinis muziejus.

Juozapas Ozemblovskis. Steponas Batoras. 1840.
Adam Pilinski pagal 1577 m. Josto Ammano 
sukurtą portretą. Steponas Batoras. 1859.

Adolphe Lafosse ir Achille 
Devéria. Steponas Batoras. 
1856. Jono Kazimiero Vil-
činskio „Vilniaus albumo“ 
grafikos lakštas.

Lietuvos nacionalinis dailės 
muziejaus paveikslai.

Nežinomas dailininkas pa-
gal Martyną Koberį. Stepo-
nas Batoras.

Vincentas Smakauskas. Steponas Batoras įsteigia Vilniaus uni-
versitetą. 1810.

ne atpažįstame Gedimino kalną 
su Aukštutinės pilies griuvė-
siais, antrame – Bekešo kalną 
su Stepono Batoro įsakymu 
ant šio kalno palaidoto jo drau-
go karvedžio Kasparo Bekešo 
mauzoliejumi. 1580 m. pasta-
tytas aštuonbriaunio bokšto 
pavidalo mauzoliejus iki mūsų 
dienų neišliko. Slenkant kalno 
šlaitui, 1838 m. nugriuvo viena 
jo siena, o 1848 m. – ir visos 
likusios. 

Martyno Kromerio veika-
le publikuotas Stepono Batoro 
portretas XIX a. I pusėje buvo 
vienas populiariausių šio valdo-
vo atvaizdų. 1840 m. jis buvo 
reprodukuotas Juozapo Ozem-
blovslio litografijos spaustuvėje, 
o 1856 m. pasitarnavo kuriant 
šio valdovo atvaizdą Jono Ka-
zimiero Vilčinskio „Vilniaus al-
bumui“. Žinomi Lietuvoje buvo 
ir kiti autentiški Stepono Batoro 
atvaizdai, sukurti italo Džova-
nio Batistos Fontanos, šveicarų 
ir vokiečių tapytojo ir grafiko 
Josto Amano (Jost Amman, 
1539–1591), iš Vroclovo kilu-
sio Stepono Batoro dvaro tapy-
tojo Martyno Koberio (Marcin 
Kober, apie 1550–1598), išlikę 
jo valdymo metais išleistose 
monetose. Šiuos atvaizdus ko-
pijuodami ir laisvai interpretuo-
dami XVII–XIX a. dailininkai 
kūrė Stepono Batoro portretus 
istorijos veikalų iliustracijoms, 
visuomeninėms ir bažnytinėms 
institucijoms, dvaruose kaup-
toms valdovų portretų galeri-
joms. Juose įamžintus valdovo 
bruožus jie perkeldavo ir į Ste-
pono Batoro valdymo laikus 
vaizduojančias istorines kompo-
zicijas, tokias kaip 1877 m. Jano 
Mateikos (Jan Matejko, 1838-
1893) sukurta drobė „Steponas 
Batoras prie Pskovo“ ar 1810 
m. Vincento Smakausko (1797–
1876) nutapyta drobė „Steponas 
Batoras įsteigia Vilniaus univer-
sitetą“.

Dalia TARANDAITė 
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Į „Anykštos“ feisbuko puslapį atkeliavo net 42 fotografijos. - Skaitytojai fotografavo 
ypatingąjį elementą - VANDENĮ. Redakcijai buvo sunku atrinkti gražiausias nuotraukas, 
nes dauguma jų buvo įspūdingos.  

Kitą savaitę Anykščių miesto ir rajono miestelių gatvėse bei namuose pražys tulpės. Ki-
taip ir negali būti, juk kovo 8-ąją švenčiama Tarptautinė moters diena. Tad lauksime Jūsų 
nuotraukų, kuriose įamžinote, kaip minite šią datą. Nepamirškite tarp gėlių žiedų įterpti ir 
savo bei artimųjų šypsenų. Nuotraukas kelkite „Anykštos“ feisbuko paskyroje, po prane-
šimu, kviečiančiu džiaugtis ir dalintis.

„Apie vandenis, kur teška iš sidabro šulinių...“

Martyno BAGDONO nuotr.

Aurimo KAMARAUSKO nuotr.

Daiva DAUGIRDIeNėS nuotr. „Varius saulėtą vasaros dieną“. Aldonos ŽVIRBLIeNėS nuotr.

Daiva JURKŠTAITIeNėS nuotr. „Rudens peizažas“. 

Beatos ŠAPOKIeNėS nuotr.

Gretos MILIūNAITėS nuotr.

eligijos NAVICKAITėS nuotr. Rūtos VILKIeNėS nuotr.

Beata ŠAPOKIeNė nuotr. „Rubikių ežeras“. Va Dangira nuotr. Andriaus GUSTO nuotr.
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pirmadienis 2021 03 08

sekmadienis 2021 03 07

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija  (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys.  
07:30 Klausimėlis.  
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Henzelis ir Grėtel.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.  
11:30 Ką veikti?!  
12:00 Pasaulio dokumen-
t ika. Pasaulio gamtos 
stebuklai.
12:50 Pasaulio dokumenti-
ka.Užburianti Australi ja.
13:45 Puaro N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Pasivaikščiojimai.  
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Perplaukus Atlantą  
N-7.  
22:00 Bodo N-14.    
23:50 Paskutinis pasivaži-
nėjimas N-14. (kart.).
01:15 Išsiskyrimas N-14. 
(kart.).

06:25 Saugokis meškinų.

07:10 Berniukas 
Blogiukas.
07:35 Ogis ir tarakonai.
07:55 Vasaros stovyklos 
sala.
08:25 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
08:55 Beprotiškos melo-
dijos.
09:25 Neramūs ir triukš-
mingi.
09:50 Kiškių mokykla.
11:25 Mažius N-7. 
13:10 Mergina iš Džersio 
N-7. 
15:15 Viskas normaliai! 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas.  
22:15 Trys mili jonai eurų. 
N-7.  
00:05 Skambutis 3 N14.  
02:05 Mušeikų šeimynėlė 
(k) N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Mulan  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Mulan  N-7.
13:45 Baltuolė ir Rožytė.
15:10 Enderio žaidimas  
N-7.
17:20 Kenoloto.

17:22 Enderio žaidimas 
N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Dambis  N-7.
21:50 Londono apgultis 
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Londono apgultis 
N-14.
23:50 Banga žudikė  N-14.
01:30 Kikboksininkas. 
Atpildas  N-14 (kart.).

07:00 Kvailiai šėlsta (k) 
N-7. 
07:30 Balti jos komandinis 
galiūnų čempionatas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato I etapas. 
10:05 Geriausi šuns drau-
gai.
10:35 Brazil i ja – gamtos 
istorija. 
11:45 Lemtinga diena.
12:45 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:45 Pragaro virtuvė  
N-7. 
14:45 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vil jamu Šatneriu  
N-7. 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Mirtinas ginklas  
N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras  
N14. 
22:45 Gyvi numirėliai  
N14. 

23:45 Itališkas apiplėši-
mas (k) N-7.  
01:55 Angelų medžioklė 
(k) N14. 

07:15 Akloji (k).
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45   Moteris  N-7.  
17:40 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Amerikietiška pasto-
ralė N14. 
23:10 Kai ateina ji N-7. 
01:05 Policijos telefonas 
110 (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Dizaino dokumen-
t ika. 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje l ietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpo-
se. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros ba-
zil ikos. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 

14:05 Klausimėlis. 
14:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
14:40 Sunkus vaikas N-7. 
(kart.).
16:00 XV vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:15 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
17:30 Sporto galia.
18:00 Europos lengvosios 
atletikos uždarų patalpų 
čempionatas. 
19:30 Profesorės 
Viktorijos Daujotytės kny-
ga „Kalbėjimo(si) erčios“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jubiliejinis koncer-
tas „Šiaulių kameriniam 
orkestrui – 30!“. 
22:25 Antanas Škėma. 
Balta drobulė. Nacionalinio 
Kauno dramos teatro 
spektaklis (kart.).

06:00 Kalnų vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Vilkų kalnai  (kart.) 
N-7.
11:30 Naujakuriai  N-7
13:00 Jaunas kraujas  N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 

Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  
N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės.
01:00 Įniršis  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Lietuvos gelmių is-
torijos.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Lietuvos sienų ap-
sauga. Muitinė.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.   
19.00 Gyvenimas.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Užkluptas N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Išpažinimai (kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 

likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 
1634.
22:30 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė N14. 
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika N14. 
01:55 Trys milijonai eurų 
(k) N-7. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nematomi skaičiai 
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nematomi skaičiai 
N-7.
00:30 Einšteinas  N-7.
01:35 Majų baikerių klubas  
N-14.

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k). 
08:35 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Tiltas  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Priverstas žudyti N14. 
23:05 Mirtinas ginklas (k) 
N-7. 
00:05 Legendų biuras (k) 
N14. 
01:15 Gyvi numirėliai (k) 
N14. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.

11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Širdžių daktaras  
N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Sveika, mažyte N-7. 
23:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:45 Krikščionio žodis 
(kart.).
13:05 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! 
14:30 XV vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Dešimtasis dešim-
tmetis.
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Antanas Škėma. 
Saulėtos dienos. LNDT 
spektaklis.  
23:00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Autopilotas (kart.).
09:30 Simpsonai (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:00 Vieniši tėvai (kart.) 
N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Sabotažas N-14.
23:15 Vaiduoklių žemė  S.
01:05 Skubi pagalba  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Skonio reikalas.  
07.30 Vyrų šešėlyje. 
HALINA KAIRIŪKŠTYTĖ - 
JACINIENĖ.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
18.00 Reporteris.  .
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai 
N-7.
01.30 „Žiedas su rubinu N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Daiktų istorijos 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Slėpynės N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 

12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mokytojas N14. 
01:15 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė (k) N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai 
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas 
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Apgultis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Apgultis  N-14.
00:25 Skubi pagalba  
N-14.
01:20 Einšteinas  N-7.

07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:40 Tiltas (k) N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7. 
12:40 CSI. Majamis  N-7. 
13:40 Mano virtuvė ge-
riausia.
16:00 Paskutinis faras  
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
21:00 Hadsono vanagas 
N-7. 
23:05 Priverstas žudyti (k) 
N14. 
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
01:30 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Širdžių daktaras  

N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k) N-7. 
16:45 Mano vienintelė  
N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Kasandra N14. 
23:10 Paskolinta meilė.
01:10 Našlaitės N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Koncertas. Golden 
Parazyth (kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:45 Kelias (kart.).
13:10 Legendos (kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
15:00 Dešimtasis dešim-
tmetis (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-

ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba 
(kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:35 Šviesuliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio N-7. 
23:00 Istorijos detektyvai.  
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija 
(kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima 
(kart.) N-7.
12:30 Topmodeliai N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Fizrukas   N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Indianapolis  N-14.
23:35 Gelbėtojai  N-7.
01:25 Skubi pagalba  

N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedi-
cija (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Belgravija N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Langas į valdžią 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  

N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pabėgimo planas  
N14. 
00:45 Mokytojas (k) N14. 
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (k) N-7. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Rytietiški saldumynai 
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai 
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  
N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Žvaigždžių karai  
N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Žvaigždžių karai  
N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Žvaigždžių karai  
N-7.
00:55 Einšteinas  N-7.
01:50 Majų baikerių klubas  
N-14.

06:25 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
07:30 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Pragaro virtuvė (k) 
N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Tiltas  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Atsarginis preziden-
tas  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Keršto valanda. 
Teisingumas N14. 
22:55 Hadsono vanagas 
(k) N-7. 
01:00 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
01:25 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:35 Daktaras Ozas N-7. 
08:35 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Širdžių daktaras  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas  (k) 
N-7. 
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Kasandra N14. 
23:10 Paskolinta meilė.
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras (kart.).
07:05 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:30 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:40 Bitė Maja (kart.).
07:55 Smurfai.
08:40 Į sveikatą! (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:45 Proto džiunglės 
(kart.).
13:10 Širdyje lietuvis 
(kart.).
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
14:30 Programa apie aplin-

kos estetiką (kart.).
15:00 Šviesuliai (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 LMŽ. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Bakterijų žudikai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzi-
kos. 
21:33 Nepapasakota euro-
disko istorija.
22:30 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
22:50 Dizaino dokumentika. 
23:00 Veranda (kart.).
23:30 Procesai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  (kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris N-7.
17:00 Univeras  N-7
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Kelnėse dar ne senelis  
N-14.
23:05 Gelbėtojai  N-7.
01:00 APB  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 #NeSpaudai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Klaus imėl is . 
06:20 Gyvent i  ka ime 
gera (kar t . ) .
06:50 Ryto sukt in is  su 
Z i ta  Kelmickai te  (kar t . ) .
07:20 Sugr įž imas į  pa -
s lapt ingą sodą N-7.
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
11:00 Dokument inė apy -
bra iža „Degant i  vasara: 
1988- ie j i “ . 
12:00 Tr i jų  Bal t i jos 
va ls tyb ių vė l iavų pa -
kėl imo ceremoni ja 
Nepr ik lausomybės a ikš -
tė je . 
12:30 Šv.  Miš ių  t ies iog i -
nė t rans l iac i ja  iš  Vi ln iaus 
šv.  vyskupo Stanis lovo i r 
šv.  V lad is lovo ark ikate -
dros baz i l ikos.
13:45 Graž iaus ios poetų 
dainos Kovo 11-a ja i .
15:10 Dainuoju L ie tuvą.
15:25 Laisvės va ika i . 
16:30 Įdomios ios pamo -
kos.  Kovo 11-o j i . 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Gimt inė N-7.
20:10 Dvi rač io  ž in ios. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 „Nepr ik lausomybės 
la ikas“ .  Švent in is  kon -
cer tas.
22:45 Grančester is  N-14. 
23:35 Stov inč io j i  ant 
t i l to . 
00:45 Kai  sus i t inka vaka -
ras i r  ry tas. 

01:40 Dainuoju L ie tuvą.
02:00 LRT radi jo  ž in ios.

06 :20  Rob inzono Kruzo 
sa la .
08 :00  Mun is .  Mažas is 
Mėnu l io  g lobė jas .
09 :40  Smur fa i .
11 :45  Žmogus-voras  3 
N-7 . 
14 :35  Ke l ionė  į  Žemės 
cen t rą  N-7 . 
16 :25  Kaukė N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Tobu las  pas imaty -
mas N-7 . 
21 :45  Pats  sau  mi l i j on ie -
r ius .  N14. 
23 :40  Ron inas  N-7 . 
02 :00  Pabėg imo p lanas 
(k )  N14. 
03 :50  A lchemi ja .  VDU 
kar ta . 

06 :10  Žva igždė pr ieš 
b log io  jėgas  N-7 .
07 :55  Bu l ius 
Ferd inandas  N-7 .
10 :00  Pas lap t inga  kara -
l ys tė   N-7 .
12 :05  Gu l i ver io  ke l ionės 
N-7 .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Gu l i ver io  ke l ionės 
N-7 .
13 :50  Ap l ink  pasau l į  per 
80  d ienų   N-7 .
16 :05  Nak t i s  muz ie ju je  
N-7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  Nak t i s  muz ie ju je  
N-7 .

18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  Nac iona l in ia i  ap -
dovano j ima i  „L ie tuvos 
garbė  2021“  .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  Nac iona l in ia i  ap -
dovano j ima i  „L ie tuvos 
garbė  2021“ .
22 :30  P jūk lo  ke te ra  
N-14 .
01 :15  E inš te inas   N-7 .
02 :10  Ma jų  ba iker ių  k lu -
bas   N-14 .

06 :20  Nepaa išk inami 
į vyk ia i  su  Vi l jamu 
Šatner iu  (k )  N-7 . 
07 :15  Gordonas  Ramzis . 
I k i  p ragaro  i r  a tga l  (k ) .
09 :15  Braz i l i j a  –  gamtos 
i s to r i ja   (k ) .
11 :35  Bever l i  H i l so  n in -
dzė N-7 . 
13 :25  R i te r io  žva igždė 
N-7 . 
16 :05  Praras tas is  N-7 . 
19 :00  Kovo 11-os ios 
lauža i . 
21 :00  S tarsk is  i r  Hečas 
N-7 . 
23 :05  Kerš to  va landa. 
Te is ingumas (k )  N14. 
01 :00  D idž io jo  sprog imo 
teor i ja   N-7 . 
01 :25  Bever l i  H i l so  n in -
dzė (k )  N-7 . 

07:25 Daktaras Ozas  
N-7. 
08:20 Dvi  š i rdys  N-7. 
10:20 Aklo j i .
11:30 Bjaurus is  anč iukas 

Niu jorke  N-7. 
12:30 Ši rdž ių  daktaras  
N-7. 
13:30 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo pol ic i -
ja   N-7. 
15:30 Kapi tonas Kainas 
(k)  N-7. 
16:45 Mano v ien inte lė  
N-7. 
17:45 Aklo j i .
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapi tonas Kainas  
N-7. 
21:00 Komisarė Nora 
Vais   N14. 
22:55 Paskol in ta mei lė .
00:55 Našla i tės  N-7. 

 PLIUS . 
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Tro l ių  Mumių s lė -
nis  (kar t . ) .
06:30 Džiungl ių  būrys 
skuba į  pagalbą (kar t . ) .
06:40 Bi tė  Maja (kar t . ) .
06:55 Smurfa i .
08:05 Žodžia i .  L ie tuva – 
1989. 
09:20 Danas Pozniakas. 
Auks in io  r ingo is tor i ja . 
10:25 Pare iga t iesa i . 
11:15 Telev iz i jos spekta -
k l is  „Nauj ie j i  pat r io ta i “ . 
13:50 Knygų savai tė . 
14:45 Stov inč io j i  ant 
t i l to . 
16:00 Knygų savai -
tė .  Rašyto jų  Kr is t inos 
Sabal iauskai tės i r 
Nobel io  l i teratūros pre -
mijos laureatės Olgos 
Tokarczuk pokalb is .
17:00 Kai  sus i t inka vaka -

ras i r  ry tas. 
18:00 Kla ipėda – 
Europos jaunimo sost inė 
2021. 
19:15 Šv.  Kr is to foro 
kamer in io  orkest ro šven -
t in is  koncer tas „Mes – 
kar tu“ . 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Ami lcare 
Ponchie l l i .  Opera 
„L ie tuv ia i “ . 
23:00 Laisvės va ika i . 
24:00 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:15 Dabar  pasauly je . 

06 :30  Makga iver is  
(kar t . )  N-7 .
07 :30  Kobra  11  (kar t . ) 
N-7 .
08 :30  Un iveras   N-7 .
09 :00  Prae i t ies  žva lgas 
(kar t . )  N-7 .
09 :30  F iz rukas  (kar t . ) 
N-7 .
10 :30  S impsona i   N-7 .
11 :30  Modern i  še ima 
(kar t . )  N-7 .
12 :30  Topmode l ia i   N-7 .
14 :30  Vien iš i  tėva i   N-7 .
15 :00  Kobra  11  N-7 .
16 :00  Makga iver is   N-7 .
17 :00  Un iveras   N-7 .
18 :00  F iz rukas   N-7 .
19 :00  Modern i  še ima  
N-7 .
20 :00  Nuog i  i r  į baug in t i  
N-7 .
21 :00  Apgau lės  me is t ra i  
N-7 .
23 :15  Ge lbė to ja i   N-7 .
01 :10  APB  N-14 .

05 .29  Programa.
05 .30  Nau ja  d iena .  
06 .30  Ke l iau to jo  d ieno -
raš t i s .  
07 .00  #NeSpauda i . 
08 .00  Pas lap tys  N-7 .
09 .00  Pėdsakas   N-7 .
10 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
11 .00  La isvės  TV va lan -
da.  
12 .00  TV parduotuvė .
12 .15  Tiek  ž in ių .  
12 .30  A l fa  taškas .  
13 .00  F i lmas  ap ie 
Kaz imierą  Mot ieką  .  
13 .35  F i lmas  ap ie 
Va le r i joną  Šadre iką .  
14 .00  Gyva i .  „Va i ras “ . 
Koncer tas .
15 .00  Koncer tas  „Jon is “ .
16 .00  Repor te r i s . 
16 .20  Spor tas .Ora i . 
16 .30  P i rmin inko  d ip lo -
mat i ja . 
17 .35  La ikyk i tės  ten . 
18 .00  Repor te r i s . 
18 .20  Spor tas .
18 .24  Ora i .
18 .25  Europa -  ta i  aš .
18 .30  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
19 .30  Mūsų gyvūna i .  
20 .00  Repor te r i s .  
20 .20  Spor tas .Ora i . 
20 .25  Europa -  ta i  aš .
20 .30  Koncer tas . 
Arvydas  Vi l č inskas .
21 .30  Lošė jas  N-14 .
23 .55  P i rmin inko  d ip lo -
mat i ja .  
01 .00  Mūsų gyvūna i .  
01 .30  Koncer tas . 
Arvydas  Vi l č inskas .

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stil ius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Sporto galia.
19:00 Eurolyga per LRT. 
19:15 Stambulo „Anadolu 
Efes“ – Kauno „Žalgiris“. 
21:35 Auksinis protas. 
23:00 Nesaugus prieglobs-
t is  N-14.
00:55 Bangų nešami N-14.

06:00 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Turistas N-7. 
23:05 Mirtinos žaizdos 
N14. 
01:10 Roninas (k) N-7. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Rytietiški saldumy-
nai N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumy-
nai. N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Heraklis N-7.
21:20 Kapitonas Amerika  
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kapitonas Amerika  
N-7.
00:15 Pamokslininkas su 
kulkosvaidžiu  N-14.
02:40 Londono apgultis  

N-14.

06:20 Greitojo reagavimo 
būrys (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:40 Tiltas (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis preziden-
tas (k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Tiltas  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Juodasis griaustinis 
N14. 
23:35 Starskis ir Hečas 
(k) N-7. 
01:35 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 
02:00 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Širdžių daktaras  
N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  

N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas 
(k) N-7. 
16:45 Mano vienintelė  
N-7. 
18:20 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  
N-7. 
21:00 Vera. Kraujas iš-
duos N14. 
22:55 Vienišas vilkas  
N14. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Džiazo muzikos va-
karas (kart.).
06:50 Dizaino dokumen-
t ika. 
07:00 Trolių Mumių slėnis.
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
07:35 Bitė Maja.
07:50 Smurfai.
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Bakterijų žudikai 
(kart.).
14:00 Procesai (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
14:55 Knygų savaitė 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji  N-7.  
18:50 Mokslo sriuba 
(kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Didžioji savaitė 
N-14.
23:10 Monikos Liu kon-
certas.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras  N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 Fizrukas  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Optibet A lygos 
rungtynės. Vilniaus 
„Riteriai“ - Gargždų 
„Banga“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Beždžionių planetos 
aušra N-7.
00:40 Indianapolis  N-14 

(kart.).
02:45 Kelnėse dar ne se-
nelis  N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Gyvai. „Vairas“. 
Koncertas.
06.30 Greitis. 
07.00 Koncertas. „Jonis“.
08.00 Paslaptys  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
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šeštadienis 2021 03 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

06:00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Da ik tų  i s to r i jos 
(kar t . ) .
07 :00  Išpaž in ima i . 
07 :30  Sunkus  va ikas  2 
N-7 .
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
11 :00  Beatos  v i r tuvė . 
11 :55  Pasau l io  doku -
ment ika .K in i ja . 
12 :45  Žv i lgsn is  i š  paukš -
č io  sk rydž io .
13 :40  Komisaras 
Monta lbanas   N-7 .
15 :30  Ž in ios .  Ora i .
15 :45  Sve ik in imų kon -
cer tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Langas  į  va ldž ią . 
18 :30  Vakaras  su  Ed i ta . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Da inuok  su  ma -
n im. 
22 :40  Įs ib rovė lė  N-14 . 
00 :20  Nesaugus  p r ie -
g lobs t i s   N-14 .  (kar t . ) .
02 :10  Žv i lgsn is  i š  paukš -
č io  sk rydž io  (kar t . ) .

06 :35  Saugok is  mešk inų .
07 :20  Bern iukas 
B log iukas .
07 :45  Og is  i r  ta rakona i .
08 :05  Bro l ia i  mešk ina i . 
08 :35  Tomo i r  Džer io 
nuo tyk ia i .
09 :05  Bepro t i škos  me lo -
d i jos .

09 :30  Mes pač ios . 
10 :00  Ant  bangos .
11 :45  Pasku t inė  mimzė.
13 :40  Monte  Kar las  N-7 . 
15 :50  Sut r i kęs  gangs te -
r i s  N-7 . 
17 :55  Gyvūnų pasau l i s . 
N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Oazė.  Ža id imas 
pras ideda N-7 . 
22 :15  Dr i lb i tas  N14. 
00 :20  Įka l in t i  l a ike  N-7 . 
02 :25  Tur is tas  (k )  N-7 . 

06 :30  Kempin iukas 
P lač iake ln is  (kar t . )  N-7 .
07 :00  Bakuganas  N-7 .
07 :30  Monst rų  v iešbu t is .
08 :00  Kempin iukas 
P lač iake ln is  (kar t . )  N-7 .
08 :30  Vi r tuvės  i s to r i jos .
09 :00  Gardu  Gardu .
10 :00  Tėvų darže l i s .
10 :30  Būk  sve ikas !
11 :00  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :30  Ty lūs  geradar ia i .  
12 :00  Nuos tabūs  metų 
la ika i .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Nuos tabūs  metų 
la ika i .
13 :00  Dak ta ras  Do l i t l i s 
N-7 .
14 :45  Mi ja  i r  ba l tas is 
l i ū tas  N-7 .
16 :45  Eks t rasensa i  N-7 .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  Eks t rasensa i  N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :22  TV3 spor tas .Ora i .
19 :30  ga lvOK.
19 :35  Euro jackpot .

19 :40  ga lvOK.
21 :30  Gau jų  kara i . 
Pr inca i   N-14 .
22 :15  Jėga i r  Keno lo to .
22 :18  Gau jų  kara i . 
Pr inca i   N-14 .
22 :39  Vasaros  paukšč ia i 
N-14 .
01 :10  Kap i tonas  Amer ika  
N-7  (kar t . ) .
03 :40  Ma jų  ba iker ių  k lu -
bas  (kar t . )  N-14 .

07 :30  Kva i l ia i  šė ls ta  (k ) 
N-7 . 
08 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i  (k ) .
09 :00  Sve ika tos  kodas . 
09 :30  Sve ika tos  kodas 
te lev i t r ina .
10 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i .
10 :30  Neat ras ta  Ind i ja . 
11 :35  Lemt inga  d iena .
12 :35  Gordonas  Ramzis . 
I k i  p ragaro  i r  a tga l .
13 :30  Eks t rasensų mūš is  
N-7 . 
16 :00  Amžiaus  nus ika l t i -
mai   N-7 . 
17 :00  Betsa fe–LKL čem -
p ionatas . 
19 :30  Muz ik inė  kaukė. 
22 :05  I lgas  B i l io  L ino 
pas iva ikšč io j imas  N14.
00 :20  Lauk inės  a is t ros 
N14. 
02 :20  Juodas is  g r iaus t i -
n is  (k )  N14. 

07 :15  Ak lo j i  ( k ) .
08 :45  Dak ta ras  Ozas  
N-7 . 

09 :40  Tėvas  Mot ie jus  
N-7 . 
11 :00  Gaminame namie 
su  Re iče le  A len .
12 :00  Popu l ia r iaus i  už -
kandž ia i .
13 :00  Ak lo j i  ( k ) .
14 :45  K las ik in ia i  kep i -
n ia i . 
15 :45  Moter is   N-7 . 
17 :45  Kerš to  gė lės .
19 :20  Ak lo j i  ( k ) .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Kap i tonė  Mar lo  
N14. 
23 :05  Po l i c i jos  te le fonas 
110  N14.  
01 :00  Vien išas  v i l kas  (k ) 
N14.  

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Auks in is  p ro tas . 
07 :15  K laus imė l i s 
(kar t . ) .
07 :30  La ik inos ios  sos t i -
nės  fenomenas. 
08 :00  Sukur ta  K io te .
08 :30  Sus ipaž ink  su 
mano pasau l iu .
09 :00  Kūryb ingumo mo -
kyk la . 
09 :30  Gyvenk  ka ip  ga l i -
ma švar iau . 
10 :00  Č ia  –  k inas . 
10 :30  Pas iva ikšč io j ima i . 
11 :00  Kas  geresn io ,  ka i -
myne? 
11 :30  Vi ln iaus  sąs iuv i -
n is . 
12 :00  Trembi ta . 
12 :30  Rusų ga tvė . 
13 :00  Programa ap ie 
dvas in ius  ieško j imus . 
13 :30  Pro to  dž iung lės . 

14 :00  Euromaxx . 
14 :30  Graž iaus ios  poe tų 
da inos . 
16 :00  Ka i  sus i t inka  va -
karas  i r  ry tas  (kar t . ) .
17 :00  Veranda. 
17 :30  Legendos . 
18 :30  2  E i lė :  tea t ro  žmo -
nės . 
19 :00  Is to r i jos  per ime -
t ra i . 
20 :00  Č ia  –  k inas . 
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  E lv is  su t inka 
N iksoną  N-14 . 
22 :45  Koncer tas .  Grupė 
„Keymono“ . 
23 :45  La ik inos ios  sos t i -
nės  fenomenas (kar t . ) .
00 :15  Dabar  pasau ly je . 

06 :00  Ka lnų  vy ra i  (kar t . ) 
N-7 .
07 :00  Pavo j ing iaus i 
Ind i jos  ke l ia i  N-7 .
09 :00  Nematoma pusė.
09 :30  S ta tybų  g idas .
10 :00  Autop i lo tas .
10 :30  Jaunas  k rau jas 
(kar t . )  N-7 .
11 :30  Nau jakur ia i   N-7 .
12 :00  Nau jakur ia i   N-7 .
13 :00  Babu inas . 
Kara l iaus  pašauk imas 
N-7 .
14 :00  Iš l i k imas   N-7 .
15 :00  Pragaro  ke l ias  
N-7 .
16 :00  Ka lnų  vy ra i   N-7 .
17 :00  Sandė l ių  kara i  
N-7 .
18 :00  Vienas   N-7 .
19 :00  Ža id imų ža id imas 
su  E l len   N-7 .

20 :00  Ant inų  d inas t i ja  
N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Svet imša l i s  .N-14 .
00 :15  Beždž ion ių  p lane -
tos  aušra  N-7  (kar t . ) .
02 :35  Apgau lės  me is t ra i 
N-7  (kar t . ) .

06 .00  Pas lap tys  N-7 .
06 .59  Programa.
07 .00  Pas lap tys  N-7 .
08 .00  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi .  
09 .00  Buš ido  r ingas  
N-7 .
09 .30  Krepš in io  pasau ly -
j e  su  V.Mač iu l iu .  
10 .00  Vantos  lapas   N-7 .
10 .30  Ke l iau to jo  d ieno -
raš t i s .  
11 .00  Švarūs  mies ta i .  
11 .30  Skon io  re ika las .  
12 .00  Pėdsakas   N-7 .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  L ie tuvos  mies ta i .  
17 .30  Vantos  lapas   N-7 .
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  L ie tuvos  s ienų 
apsauga.  Kont rabanda.
19 .00  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  #NeSpauda i .  
21 .30  Oponenta i .  
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten .  
00 .00  Pėdsakas   N-7 .

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

Gaivios tuno salotos su 
avokadais ir agurkais
Jei nesinori ilgai stovėti prie puodų, siūlome išmėginti 

lengvai gaminamas salotas. 

INGREDIENTAI:

 160 gramų tuno savo sulty-
se,

1 avokadas (didesnis ar 2 ma-
žesni),

0.5 ilgavaisio agurko (ar 1  
didesnis trumpavaisis),

1 nedidelis rausvasis svogū-
nas,

0.5 citrinos,
2 šaukštai graikiško jogurto,
1 šaukštelis garstyčių,
1 saujelė žalumynų (baziliko, 

petražolių ar kt. mėgstamų),
druskos pagal skonį,
maltų juodųjų pipirų pagal 

skonį. 

GAMINIMAS:

1. Nuo tuno nupilti skystį. 
Tuną išskirstyti gabaliukais. 

Sudėti į salotų indą.
2. Avokadą perpjauti išilgai 

perpus, išimti kaulą, minkštimą 
išskobti ir supjaustyti nedide-
liais kubeliais. 

3. Agurką ir svogūną supjaus-
tyti nedideliais kubeliais. Viską 
sudėti į indą su tunu.

4. Aplakstyti citrinos sulti-
mis, pagardinti druska ir pipi-
rais, žalumynais, garstyčiomis, 
graikišku jogurtu. Išmaišyti.
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įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirba ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526. 

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

Stogų dengimas ir skardinimas.
Tel. (8-652) 63591.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, 

katilai.
Vandentiekio ir kanalizacijos 

įvadų įrengimas.
Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

IŠKalame raIdes.
lIejame Pamatus. 

GamIname PamInKlus. 
tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
tel. (8-686) 86702.

tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
tel. (8-698) 05251.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

TESTAVIMAS DĖL COVID-19
Siekiant laiku diagnozuoti koronavirusą (COVID-19) ir suvaldyti jo plitimą, itin svarbu atlikti profilaktinį testavimą kuo platesniam gyventojų ratui.

Profilaktinis testavimas valstybės numatytoms grupėms vykdomas periodiškai ne dažniau nei kas 7 dienas ir ne rečiau nei kas 10 dienų. 

Iki šiol tokius tyrimus turėjo teisę atlikti tik medikai, socialinės globos įstaigų darbuotojai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, psicho-
logai ar psichoterapeutai, dirbantys kontaktiniu būdu. Nuo vasario 26 d. reguliariai registruotis tyrimui dėl koronaviruso gali:

• visi socialines paslaugas teikiantys darbuotojai;
• visi pedagogai ir dėstytojai, turintys kontaktą su mokiniais ar studentais;
• vaistinių darbuotojai;
• muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojai;
• profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojai; 
• valstybei svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai, dirbantys nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse;
• audinių ūkių darbuotojai;
• vidaus reikalų sistemoje dirbantys specialistai, muitinės, policijos pareigūnai, ugniagesiai gelbėtojai ir kt.;
• institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojai bei savanoriai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę.

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Profilaktinis testavimas gali būti atliekamas sutinkantiems 
tirtis asmenims darbdavio lėšomis, jei darbuotojai nepriskiriami valstybės numatytoms grupėms. Darbuotojų testavimas svarbus ne tik po karantino atlaisvinimų, 
tačiau ir toms įmonėms ar įstaigoms, kurios dirbo tiesioginį darbą ir viso karantino metu. 

Atsižvelgdama į karantino laisvinimus ir galimybę papildomai kviesti tirtis atitinkamas asmenų grupes, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė 
kovo 2 d. pasirašė įsakymą, kuriame nustatė, kad Savivaldybės mobiliame punkte bus atliekami profilaktiniai vienkartiniai tyrimai sutikusiems tirtis darbuotojams, 
dirbantiems maisto tvarkymo subjektuose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, tiesiogiai susijusiems su maisto produktų gaminimu, kai šie asmenys turi 
tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis bei Anykščių rajono savivaldybėje veikiančių prekybos, gamybos ir paslaugų įmonių darbuoto-
jams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis.

REGISTRACIJA TESTAVIMUI
Registracija vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą, telefonu ar pildant elektroninę registracijos formą (PGR profilaktiniai tyrimai tikslinėms 

grupėms) adresu https://selfreg.myhybridlab.com
(pildant elektroninę registraciją reikia turėti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Jei asmuo dirba įstaigoje ar įmonėje, registruojantis reikia įvesti 

juridinio asmens kodą).
Užsak. Nr.182

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Rasai NORKŪNAITEI-
TERVYDIENEI už rūpestį, neabejingumą pacientų sveikatai 
ir profesionalumą. Labai ačiū už Jūsų gerumą.

Pagarbiai D.L

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dienos, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų diena. 

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-

dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas padė-
kas (vienos padėkos kaina 10 
eurų), rašydami redakcijai laiš-
kus apie tai, kaip Jumis medi-
kai pasirūpino, bei balsuodami 
internete anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padė-
kos ir laiškai „Anykštoje“, 25 

Pradedame populiariausių Anykščių medikų rinkimus
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės svei-

katos priežiūros centru pradeda tradicinius populiariausių 
Anykščių medikų rinkimus.

proc. – balsavimas internete. 
Balsavimą internete skelbsi-

me balandžio mėnesį, o padėkų 
medikams ir laiškų laukiame 
jau dabar.  Nepraleiskite progos 
padėkoti žmonėms, kurie nuo-
širdžiai rūpinasi Jūsų sveikata.

Padėkas galima užsakyti  re-
klama@anyksta.lt ir su Jumis 
susisieks ,,Anykštos” redakci-
jos reklamos skyriaus darbuo-
toja arba atvykus į redakciją 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). 

Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią ra-
jono mediką. Rinkimai yra la-
bai populiarūs, kasmet į redak-
ciją padėkoti medikams užsuka 

daug dėkingų pacientų.   
Skaitytojų išrinktam populia-

riausiam gydytojui „Anykštos“ 
redakcija pacientų vardu ir šiais 
metais įteiks sertifikatą bei at-
minimo dovaną.  

-ANYKŠTA
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„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
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Vyr. redaktorė

siūlo darbą

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

mokame 6% ir 21% PVm.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VerŠelIus nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIs

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai  mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

automobiliai

Benzininius automobilius ge-
riausia kaina.

Tel. (8-648) 18770.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame KarVes, 
BulIus Ir telyčIas 

„KreKenaVOs 
aGrOFIrmOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
mIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Medžio apdirbimo įmonė 
tIesIOGIaI PerKa 

mIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypą su galimomis 
statybomis Skiemonių seniūni-
joje. Sklype yra ežeras. 

Tel. (8-677) 13564.

Sodybą 8 km nuo Anykščių. 
Yra naujo namo projektas su 
pradėtomis statybomis. 

Kaina 19 500 Eur.
Tel. (8-609) 69487.

Sodybą prie Svedasų su nau-
ju tvenkiniu ir 58 arais žemės. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Du gretutinius sodo sklypus 
Žemuogių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-679) 30668.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Beržines ir kitų lapuočių mal-
kas. Turi sausesnių. Veža ka-
ladėmis, skaldytas iki 9 erdm., 
miškovežiu 30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Medžio pjuvenų briketus 
(beržiniai). Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

Tel. (8-616) 43208.

Tralą rulonams (ilgis 6,50 m), 
mėšlo kratytuvą (lenkiškas, 4 T), 
peilines akėčias "Kuosa" (plotis 
3,30 m), savadarbę puspriekabę 
(nesavivartė, be dokumentų).

Tel. (8-678) 73465.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818

Šieno rulonus Staškūniškyje.
Tel. (8-631) 54799.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 
rudoms, raiboms, juodoms, pilkomis, 
baltoms (Legornos) vištaitėms įsigy-
ti (kaina 6,50 Eur su pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

ieško darbo
Tvarko ūkininkų buhalterinę 

apskaitą. Turi ilgalaikę patirtį.
Tel. (8-693) 73423.

Reikalingas savivarčio vai-
ruotojas. Patirtis būtina. 

Tel.: (8-686) 97344, (8-683) 96 919.

REIKALINGAS 
GREIDERIO 

OPERATORIUS. 
Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.

Kita

Elevatorius Kupiškyje gero-
mis kainomis superka grūdus: 
kviečiai 190-220 Eur/t+PVM, 
kvietrugiai 165-180 Eur/t+PVM, 
rugiai 130 Eur/t+PVM ir kitas 
kultūras.

Tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai, 

Tel. (8-381) 5-94-58, el. paštu reklama@anyksta.lt.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FeLJeTONAS 

mėnulis
kovo 6 d. - kovo 8 d. - delčia.

Felicita, Rimtautas, 
Galmantė, Tomas, Laima.

Gerasimas, Norvilas, Raminta, 
Rožė..

šiandien

kovo 7 d.

vardadieniai

oras

-7

+3

kovo 8 d.
Vydminas, Gaudvilė, Beata.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose, kreipkitės elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“

 redakciją - (8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!
„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
10 mėn.

EUR
„anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77(80)
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

„anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

redaktorei nežinantNNN

Amiliutė supranta, kad žiema baigėsi dėl 
pabrangusių slidinėjimo bilietų 

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAS

Eina suvalkietis, aukštaitis ir 
žemaitis mišku. Išgirsta gegutę 
sekančią kū, kū. Žemaitis pra-
deda kišenėje žvaginti centus, ir 
staiga pajaučia, kad kišenės sun-
kesnės, pasižiūri į kišenę randa 
1000 €, aukštaitis ir kratyti centus 
pradeda tik žymiai stipriau negu 
žemaitis ir randa aukso luitą. Su-
valkietis suprato, kad kuo labiau 
žvanginsi tuo daugiau turėsi. Tai 
ir pradėjo barškinti kišenes. Pra-
ėjo metai, suvalkietis pagalvojo, 
kad užteks. Pasižiūri į savo ki-
šenes ir mato, kad jos tuščios, ir 
susikrimtęs ištaria: - reikėjo ne-
gailėti pinigų ir juos žvanginti, o 
ne butelio kamščiukus!

***
Leitenantas klausia kareivio:
„Mokate plaukti?“
- „Taip, pone leitenante“.
- „O kur išmokote?“
- „Vandenyje“.

***
Smarkiai žvairuojanti moteris 

apsilanko pas okulistą:
- Ar seniai Jūs pradėjote žvai-

ruoti? - klausia gydytojas.
- Nuo tada, kai mano dvynukai 

pradėjo vaikščioti.

***
Vyras klausia žmonos:
- Brangioji, nežinai, kiek metų 

gyvena ožiai?
- Ne, mielasis, o ką, tu blogai 

jautiesi?

***
Anūkas klausia močiutės:
- Ar tiesa, močiute, kad popie-

žius sako už kiekvieną blogą dar-
bą atsilyginti geru?

- Taip, anūkėli, tiesa.
- Močiute, tada duok man 10 

eurų, aš tavo akinius sulaužiau.

Ne tik Tubis – Dievas pyksta!
Saulė šviečia – sniegas nyksta. 
Srūva upės nuo Kalitos -
Šviečia akmenys ir plytos. 

Šitiek darbo čia įdėta -
Dirbta, rietasi, kentėta. 
Kovės Juozas ir Alfrydas,
Karas buvo kaip hibridas. 

Stengės Tubis, iš tiesų,
Nepabrangint bilietų.  
Vargetos ir pensijonai
Slidinėtų tarsi ponai. 

Nepaklausė jo valdžia -
Ir... atėjo pabaiga.
Amiliutė laišką rašo
Nuoširdžiai Tarybos prašo:

- Jūs klausykit tik Kęstučio
Ir nebranginkit rogučių. 
Po tokios šaltos žiemos
Trokštam vasaros ilgos.


